Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25
D’ABRIL DE 2016

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19,15 hores del vespre del dia 25
d’abril de 2016, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm.
Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs.,
Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta,
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol,
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra. Hi és
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.

Parla el Sr. Alcalde:
“Bona tarda-vespre a tots i a totes. Anem a començar aquesta sessió plenària del
dia d’avui.”

L’Alcalde - President obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen:

PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de les actes de Ple dels dies: 29 de març de 2015 ordinari i
4 d’abril de 2015 extraordinari i urgent.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aproven per unanimitat les actes de Ple dels dies: 29 de març de
2015 ordinari i 4 d’abril de 2015 extraordinari i urgent.
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 21
de març al 15 d’abril de 2016.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 21 de
març de 2016 al dia 15 d’abril de 2016 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen
del núm. 2016.647, de 21 de març de 2016, al núm. 2016.938, del 15 d’abril de
2016.
El Sr. Alcalde explica:
“Recordaran que hi ha una sentència que anul·lava el PENAB però no s’entrava en
el fons d’un contenciós administratiu.
I aquí el Tribunal Suprem el que fa és dir, el PENAB no queda anul·lat; i, vostès
entrin en el fos de la qüestió que no varen entrar en el seu moment.
Per tant, el PENAB que tenia el perill de quedar anul·lat, doncs, no s’anul·la.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
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1.3.- Donar compte de la sentència 584/2016 dictada per la Sala del
Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, del Tribunal Suprem.
Es dóna compte de la sentència 584/2016 dictada per la Sala del Contenciós
Administratiu, Secció Cinquena del Tribunal Suprem, per la qual:
Primer) S’anul·la i queda sense efecte la sentència número 478/2014, del TSJ de
Catalunya, que anul·lava l’acord de la CTU de Girona d’aprovació definitiva del Text
Refós del Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB) i
Segon) S’ordena retornar les actuacions a la Sala d’Instància (TSJCAT) per tal que,
amb retroacció de les mateixes al moment anteriorment anterior al dictat de la
sentència, dicti nova sentència resolent el que procedeixi.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
2.1.- Suspensió, durant un termini de 6 mesos, de l’eficàcia del conveni
urbanístic per a la transformació de l’actual ús industrial a residencial a
l’entorn de la fàbrica Juncà, signat en data 17 de desembre de 2010 i dels
seus annexos de data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril de 2014.
Atès que en data 17 de desembre de 2010 es va signar conveni urbanístic per a la
transformació de l’actual ús industrial a residencial a l’entorn de la fàbrica Juncà.
Atès que a l’esmentat conveni, en el que es manifestava d’interès de l’empresa
JUNCÀ GELATINES, SL en traslladar la seva activitat per les circumstàncies
econòmiques existents en aquell moment, l’Ajuntament de Banyoles es
comprometia a promoure i tramitar una modificació puntual del planejament
general en aquest sentit, condicionada al trasllat i represa efectiva de l’activitat de
fabricació de gelatines a un altre indret geogràfic.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 29 d’abril de 2013
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles de l’Àmbit del PEII, UA5c i els terrenys
d’ús industrial adjacents entre els carrers dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda
del Monestir, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecte
Miquel Poch i Clara.
Atès que la referida Modificació Puntual del TR del PGOU va ser aprovada
provisionalment pel Ple de la Corporació en data 28 d’abril de 2014.
Ates que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 31 de juliol de
2014, va aprovar definitivament la referida Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Banyoles i va supeditar la publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional, que incorpores un seguit de prescripcions.
Vist que en data 7 d’abril de 2016, RGE 4332, JUNCÀ GELATINES, SL, JUNCÀ
IMMOBLES, SLU i LOBBY PLATINIUM, SL, com a parts signants del conveni
urbanístic subscrit en data 17 de desembre de 2010 i dels seus posteriors annexos,
manifesten i raonen els motius pels quals, atès que les circumstàncies econòmiques
de l’empresa han variat, actualment és del seu interès mantenir i potenciar aquesta
activitat en el emplaçament actual i sol·liciten que es deixi en suspens, durant un
termini de 6 mesos, la eficàcia del referit conveni urbanístic i dels seus annexos de
data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril de 2014, així com la tramitació de la modificació
de planejament general.
Tanmateix en el mateix escrit manifesten que Juncà Immobles SLU i Juncà
Gelatines SL s’han posat d’acord en les condicions bàsiques per la resolució de
l’opció de compra sobre les finques propietat de Juncà Immobles SLU i també ( un
cop Lobby Platinium, SL hagués cobrat la totalitat de la compensació dels danys i
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perjudicis per la resolució del dret d’opció de compra) per tal de resoldre el conveni
urbanístic signat amb l’Ajuntament de Banyoles i deixar sense efecte la modificació
de planejament en tràmit, mantenint els terrenys ocupats per l’empresa la actual
ús industrial.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Suspendre, durant un termini de 6 mesos, la eficàcia del conveni
urbanístic per a la transformació de l’actual ús industrial a residencial a l’entorn de
la fàbrica Juncà, signat en data 17 de desembre de 2010 i dels seus annexos de
data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril de 2014.
SEGON.- Comunicar el present acord a JUNCÀ GELATINES, SL, JUNCÀ IMMOBLES,
SLU i LOBBY PLATINIUM, SL i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, atès
que la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles de
l’Àmbit del PEII, UA5c i els terrenys d’ús industrial adjacents entre els carrers dels
Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda del Monestir, va ser aprovada definitivament
per la referida Comissió, supeditant la seva publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós.
Explicació del Sr. Albert Tubert Yani, Regidor d’Urbanisme i Activitats:
“La Fàbrica Juncà demana la suspensió per un període de 6 mesos d’aquest conveni
urbanístic que requalifica els terrenys d’ús industrial a residencial.
Ara mateix l’empresa no pot plantejar-se un canvi ús o un trasllat ja que es
necessita una seguretat jurídica perquè el conveni no s’executi.
I, aquesta
seguretat jurídica també interessa a l’Ajuntament per eludir possibles
responsabilitats patrimonials futures.
D’aquí ve aquesta suspensió de 6 mesos i que interessa a les tres parts que estan
implicades en aquest conveni.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Només per explicar en sentit del vot.
El nostre vot serà d’abstenció. Nosaltres no volem posar -pals a les rodes- a
l’empresa perquè pugui desencallar internament el que sigui.
Nosaltres ho veiem com una altra oportunitat per discutir, amb totes les parts
implicades en aquell sector, què hi fem, com ho fem i quan ho fem.
Potser, hauríem d’haver aprofitat aquest acord per haver creat una mena de taula
del POUM en aquest sector, o una taula de diàleg per veure quina és la previsió de
l’empresa i nosaltres quina previsió hi tenim.
Crec que faltava aquest punt constructiu per tornar-ne a parlar; per això ens
abstenim.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Jo crec que aquesta porta es pot obrir d’aquí a 6 mesos, ja que és quan queda
sense efectes en la seva totalitat o no.”
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP, exposa:
“Nosaltres tenim el vot una mica condicionat al que pot passat d’aquí a 6 mesos.
El nostre vot serà d’abstenció; ja que estem amatents al que pot passar amb
aquest tema. Si el podem avançar o si es manté encallat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Suspensió, durant un termini de 6
mesos, de l’eficàcia del conveni urbanístic per a la transformació de l’actual ús
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industrial a residencial a l’entorn de la fàbrica Juncà, signat en data 17 de
desembre de 2010 i dels seus annexos de data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril de
2014, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i
Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
3.1.- Donar compte del préstec bancari concertat per l’Ajuntament de
Banyoles.
Atès que amb data 5 d’abril de 2016 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm. 794 per
la que s’ha aprovat la concertació amb l’entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA d’un préstec per finançar part del programa d’inversions del
pressupost de l’exercici 2016.
D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’esmentada resolució.
Es proposa:
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 794, de data 5 d’abril de 2016, pel que
s’aprova la concertació amb l’entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA d’un préstec a llarg termini, per import de 1.500.000,00 €, per
finançar part del programa d’inversions del Pressupost de l’exercici 2016.
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis
Econòmics:
“Es varen convidar a les 7 entitats financeres de la Ciutat de Banyoles per poder
presentar aquesta oferta de préstec, a llarg termini, d’1.500.000,00 euros per
finançar una part del programa d’inversions previst per l’exercici del 2016.
I, d’aquestes 7 entitats financeres que es varen presentar els serveis tècnics varen
proposar la contractació del préstec al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria SA a un tipus
fix de l’ 1,29% al considerar que era el més convenient per aquesta Corporació.”
Intervenció de la Sra. Alexandra Pazós Massanas, Portaveu del grup
municipal de la CUP:
“Nosaltres volem fer una consideració.
No estem d’acord que els ens públics facin gestions amb entitats bancàries privades
en què els seus criteris ètics siguin dubtosos; ja que en aquest cas s’opta per fer
un préstec amb el BBVA.
Des del nostre punt de vista aquesta entitat financera anteposa el benefici a l’ètica,
i, aposta per fer inversions armamentistes que en dades de gener del 2016 són de
3.170 milions d’euros.
Des del nostre grup polític creiem que com administracions públiques ens cal donar
exemple i ser solament clients amb entitats bancàries amb un clar perfil ètic.
Nosaltres voliem fer aquesta consideració perquè hem d’intentar treballar amb
entitats financeres que no siguin les de sempre i que, a més, inverteixin amb
armament.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
“Jo no entraré en contestar la valoració que ha vostè.
En tot cas, hi havia una previsió d’un crèdit d’1.750.000,00 euros que al final es va
rebaixar a 1.500 000,00 euros; del qual se’ls va informar a tots vostès.
Es va demanar a tots els bancs i hem signat aquella oferta en què els Serveis
d’Intervenció i de Tresoreria ens han dit que era la més apropiada per aquest
Consistori.
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Per tant, no faré cap més consideració que aquesta.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
3.2.- Aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Banyoles.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 29 de febrer de 2016 s’ha aprovat la Liquidació del
Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici 2015. En relació a aquesta
liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), la Intervenció de l’Ajuntament de
Banyoles mitjançant informe d’Intervenció núm. 2016.638, de data 25 de febrer de
2016, informe de l’ incompliment de la regla de despesa en la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015. De l’ esmentada resolució i de l’informe de la
Intervenció, se’n dóna compte al Ple de la Corporació en la sessió de 29 de març de
2016.
Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un pla econòmic i financer que
permeti, en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de la despesa de
conformitat amb els articles 21 i 23 de la LOEPSF.
El motiu d’incompliment de la regla de la despesa obeeix a la incorporació de
romanents de l’any 2014, i tal i com ha establert la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local: “la entidad local deberá elaborar y aprobar un
plan económico financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio
en términos de contabilidad nacional y a recoger aquella medida.”
Vist que l’article 21.3 del RDL 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LEP en la seva aplicació a les Entitats Locals,
així com l’article 23.4 de la LOREG estableix que es donarà comunicació a la
Direcció General de Política Financera del corresponent pla econòmic financer que
s’hagi aprovat. I alhora l’article 26 del Reial Decret 1463/2007 disposa que el Pla

econòmic financer aprovat pel Ple de la Corporació s’inserirà a efectes informatius al
Butlletí Oficial de la Província i se li donarà publicitat als diferents mitjans municipals
(butlletins, web...).
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Presidència, es proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament en els termes que
consten en document annex i que es considera part integrant d’aquest Acord.
Segon.- Trametre el Pla Econòmic Financer a la Direcció General de Política
Financera i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a l’efecte
corresponent.
Tercer.- Exposar, a efectes informatius, el Pla Econòmic Financer al públic
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina Web
la Corporació.
Facultar a l’Alcalde per a la signatura de qualsevol document en
Quart.desenvolupament dels anteriors acords.
Exposició del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis
Econòmics:
“Com vostès ja saben la Liquidació del Pressupost del 2015 no compleix amb
l’objectiu de la Regla de la Despesa, imposada pel Govern Estatal, encara que sí
compleix amb ràtios molt importants com d’endeutament, liquiditat o de pagament
a proveïdors.
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Això fa que s’hagi de presentar aquest Pla Econòmic Financer per l’exercici del 2016
per corregir aquest incompliment de la Regla de la Despesa, que ho regularà; i que
per tant no s’haurà d’adoptar cap mesura addicional.”
Intervé el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“Faré servir la mateixa argumentació com quan hi ha una modificació de crèdit.
És a dir, estem a favor de regularitzar una cosa en què l’Estat Espanyol en hi
obliga; però, se’n va en un pressupost en què el nostre grup municipal no hi està
d’acord. Per tant, per coherència ens abstindrem.”
La Sra. Alexandra Pazós Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu:
“El nostre grup municipal creu que en el moment actual no s’han de donar comptes
a l’Estat Espanyol.
El que nosaltres volem és desconnectar i emplacem a l’Ajuntament a fer-ho.
El nostre vot serà en contra; i serà en contra perquè creiem que les entitats
municipals han de sumar-se en aquesta desconnexió amb l’Estat Espanyol.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
“Més enllà de la desconnexió, si s’ha llegit bé la proposta d’acord diu, -donar-ne
compte de la seva aprovació a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya. Per tant, no l’ha d’aprovar l’Estat Espanyol; només en
donem compte.
En tot cas, ho aprova el Ple i ho comuniquem, no fem res més.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Pla Econòmic Financer de
l’Ajuntament de Banyoles, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió i Junts per Banyoles), 2 vots en contra (grup municipal: CUP) i
1 abstenció (grup municipal: ICV-IdB).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
4.1.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local, de 25
d’abril de 2016, d’atorgament de compatibilitat amb activitat privada a la
Sra. IPM.
Per acord de la Junta de Govern Local, de 25 d’abril de 2016, s’ha aprovat el que es
transcriu literalment a continuació:
“Vist que en data 18 d’abril de 2016, entrada 4907, la Sra. IPM ha presentat una
Sol·licitud mitjançant la qual demana l’atorgament de la compatibilitat de les seves
funcions com a TAG i Cap de Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Banyoles, amb
l’activitat privada, per compte propi, com a assessora jurídica a l’Ajuntament de
Salt.
Vist que la Sra. IPM, és personal de règim funcionari de l’Ajuntament de Banyoles,
en una plaça de Tècnica d’administració General i ocupant el lloc de treball de Cap
de servei d’Urbanisme.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal
de les administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que
demandi el propi servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no
impedeixin o limitin l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva
imparcialitat o independència.
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Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 53/1984 de
regulació de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, i 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats locals, no és possible el
reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades quan l’activitat
professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què
estigui adscrit el personal, així com quan l’ activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït a l’Entitat Local.
Vist l’informe emès pel Servei de recursos humans número 2016.1169. de data 22
d’abril de 2016.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2015
va acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres, la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que se celebri.
Considerant les declaracions efectuades per la Sra. IPM, en la seva sol·licitud de
compatibilitat, s’acorda:
Primer.- Reconèixer i autoritzar a la Sra. IPM la compatibilitat de la seva tasca de
Tècnica d’Administració general en aquesta Administració local amb l’activitat
professional per compte propi com a assessora jurídica, condicionada a:
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de
Banyoles.
2.- Que les activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a TAG, i cap de Servei d’urbanisme
a l’Ajuntament de Banyoles.
3.- Que l’activitat privada no modifiqui la jornada ordinària de 37,5 hores
setmanals que té atribuïda la interessada a l’Ajuntament.
4.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en
què intervingui o hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi
de intervenir per raó del lloc públic.
Segon.- Comunicar a la interessada que el reconeixement de compatibilitat no pot
modificar la seva jornada de treball i restarà automàticament sense efecte en cas
de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de
treball, així mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se
celebri.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIO: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS

5.1.- Moció del grup municipal ICV-IdB per declarar Banyoles municipi
republicà català.
La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i li
confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a cap
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tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els
successors de l’actual cap d’estat, de manera que s'anul·la la possibilitat del poble
d’escollir el seu màxim representant civil.
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament jurídic
d’un territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta de
normativa que se’n deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació, per part
dels principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, d’uns
principis no democràtics que perpetuen determinats privilegis que no poden ser mai
sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que
situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap
d’estat recau en la sobirania popular. Un model de societat que passa per
reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima
expressió de la no dominació. Una forma d’organització civil que recull els valors
republicans com a màxims garants de la justícia, la transparència, el retre comptes,
l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre el poder diferent a com
s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds reprovables com
ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de negocis poc clars
fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà entén la societat de
forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels
privilegis injustificats i no legitimats.
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal
s’adopta la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com un
súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s’explica
per la major confiança, participació i implicació que deriva del tracte entre iguals
que s’adopta com a punt de partida.
Si observem i analitzem els resultats de les eleccions del 27S i el 20D en el seus
programes referents al sistema republicà, podem arribar a la conclusió que la ciutat
de Banyoles es va pronunciar a favor d'un sistema republicà en un 84,8% les
eleccions del 27S i un 80,78% el 20D. Una majoria molt àmplia i sòlida.
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre
convenciment que com a màxims representants democràtics de la ciutadania
sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en la
nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren.
Per tot això, el Grup Municipal d'ICV- independents de Banyoles proposa els
següents ACORDS:
PRIMER. Declarar Banyoles “Municipi Republicà Català”, entenent que aquesta
forma de govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor
que les altres.
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir les
responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
TERCER. Es declara la família reial espanyola no representativa de la ciutadania
banyolina.
QUART. L'Ajuntament de Banyoles i els seus membres no acudiran a cap acte on hi
hagi la monarquia espanyola.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència del Govern de la Generalitat.
Parla el Sr. Alcalde:
“Entenc que aquí hi ha alguna modificació d’última hora; en aquesta moció.
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Defensa la moció el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Sí. Hi ha una modificació d’un punt que es retira.
Perquè, el Secretari de la Corporació quan varem presentar la moció ens va fer
arribar un informe dient que hi havia un punt que no permetia aprovar-se perquè
incomplia la llei.
Per tant, l’hem retirat. És referent a la simbologia.
I també hem modificat el punt primer d’aquesta moció. Només és tracta d’una
addició en què ara seria -municipi republicà català-; afegint-hi la paraula -català-.
És una moció que ha estat presentada el dia 14 d’abril del 2016 fent referència a la
commemoració de la Proclamació de la Segona República; primer catalana i
després espanyola. És un fet important de reclamar que primer es fes aquí i
després a la resta de l’Estat Espanyol.
Estem en un moment –deconstituent-. Estem desmuntant tota l’administració que
teníem fins ara per construir una cosa nova. Però, pot anar cap a un camí o pot
derivar cap a un altre, ja que com diuen -els camis són inescrutables-.
Nosaltres hem analitzat les tres últimes eleccions, totes elles amb una gran
participació; sobretot, les del 27 de setembre i les del 20 de desembre els partit es
van posicionar clarament cap un sentit, crear un país republicà. Principalment la
gent que va anar a votar volien un estat lliure independent català en forma de
república; un estat republicà.
El 20 de desembre, les forces de llavors també apel·laven el sentiment republicà
per construir aquest nou estat català.
Per tant, veient que aquest municipi ha participat activament amb tot aquest canvi,
nosaltres creiem que hem d’apel·lar a aquests vots de la gent declarar-nos municipi
republicà. No és res més que aplicar els valors que es basen en la llibertat, la
igualtat i la fraternitat. I que per tant, ha estat molt interessant discutir aquesta
moció pel moment en què vivim dins del context actual.
No volem res més que, els Regidors i Regidores que el mes de juny varen prometre
el càrrec, i, que ningú ho va fer sense dir abans la frase -per imperatiu legal- al
jurar la Constitució Espanyola; amb una Família Reial esquitxada per presumptes
casos de corrupció i de malversació i de molts mals entesos; i que, per a nosaltres
aquesta no és una família que pugui representar als banyolins i banyolines; per tot
això, per a nosaltres avui seria un dia molt important declarar-nos -municipi
republicà-, i treballar a partir de demà amb l’ètica republicana.
Per tant, nosaltres apel·lem a l’ètica i a la coherència dels Regidors i Regidores
d’aquesta Sala de Plens que segueixin el camí que varen iniciar el juny quan varen
prometre el seu càrrec i que avui tenen la porta oberta per declarar el municipi
republicà.”
Intervenció de la Sra. Alexandra Pazós Massanas, Portaveu del grup
municipal de la CUP:
“El nostre grup municipal primer de tot hem d’agrair al Sr. Joan Luengo haver
incorporat els nostres suggeriments a la moció. Haver fet aquest gir en aquesta
moció encarant-la cap la república catalana.
Per tant, haver fet que nosaltres hàgim pogut sumar-nos en aquesta moció i votarhi a favor.”
Intervenció de la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal
de Junts per Banyoles:
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“El grup de Junts per Banyoles - Esquerra Republicana, inicialment quan la varem
llegir varem considerar que no era una moció pertinent perquè l’anàlisi dels seus
termes anaven cap l’Estat Espanyol. No ens trobaven identificats tampoc coincidint
amb els resultats de Banyoles en les últimes eleccions.
No era una adhesió a la república anava molt més enllà per als banyolins i
banyolines cap a una república lliure i sobirania, independent de l’Estat Espanyol;
el qual ja decidirà quan vulgui el seu model polític.
El règim republicà és un element més de tot el procés polític que tenim entre mans
per constituir-nos en un estat lliure on prevalguin els valors de justícia i equitat.
I, com es sabut, com a esquerra republicana que som, el nostre objectiu es tirar
endavant el procés per aconseguir aquesta Catalunya lliure i independent, és a dir,
una república catalana.
Des de Banyoles dediquem tots els nostres esforços a aquest objectiu; i per aquest
motiu hem col·laborat i impulsat accions, mocions i manifestos i ho seguirem fent.
Com ja és sabut Banyoles forma part activa de l’Associació de Municipis per a la
Independència i ha estat declarat municipi per a la independència.
Per tot això, el nostre vot serà favorable pels afegits que s’hi ha fet tot i que volem
deixar molt clar que el nostre sí és per una -república catalana-.”
Exposició del Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió:
“El nostre grup s’abstindrà i explicaré el nostre sentit del vot.
Entenem que el nostre posicionament per la república és molt clar. De fet en el Ple
del 30 de novembre varem aprovar la moció en suport a la Resolució al Parlament
de Catalunya del 9N. I, en un segon punt era molt clar d’iniciar el procés d’estat
català en forma de república.
Per tant, el posicionament del nostre grup, en aquest cas, està molt clar.
El que passa que darrera d’aquesta moció hi veiem una intencionalitat clara
d’etiquetar, assenyalar i aconseguir titulars cridaners, podem estar equivocats,
però, aquesta és la sensació que ens dóna. I, aquesta no és la nostra manera de
procedir.
Nosaltres el que no volem és posicionar-nos a favor de declarar -nom grat i no
representatiu- qualsevol persona per molt que estiguem en contra dels seus
posicionaments politics o personals.
També, en relació al punt quart entenem que com a equip de govern que som si hi
ha algun acte que sigui bo per la Ciutat de Banyoles i l’equip de govern hi sigui
representat, hi hagi qui hi hagi, nosaltres hi assistirem. Per tant, els punts tercer i
quart ens sembla que són punts excloents.
I, deixi que li digui que m’ha sorprès que la presentés vostè aquesta moció; no ens
hagués sorprès tant la CUP o Esquerra Republicana, ja que vostè es va presentar el
mes de desembre al Congrés dels Diputats per -Podemos-, bé, per -Catalunya en
Comú- pel que els seus líders deuen considerar la monarquia representativa perquè
constantment estan en reunions amb el Rei. La qual cosa és així.
Per tot, això el nostre grup s’abstindrà.”
El Sr. Joan Luengo demana la paraula:
“En aquesta Sala de Plens segueixo representant a Iniciativa.
S’acaba la legislatura, per tant, no seré congressista ni seré rei; he anat en una
llista, tot i que, evidentment, no comparteixo algunes de les decisions que s’han
pres.
Jo els agraeixo que facin aquest vot d’abstenció perquè entenc que s’aprova la
moció. També, agraeixo a la CUP i a Esquerra Republicana aquesta discussió de
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valors republicans passant-ho a l’actualitat;
adient.”

ja que ha estat molt correcte i molt

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Moció del grup municipal ICV-IdB
per declarar Banyoles municipi republicà, essent la votació de 9 abstencions (grup
municipal: Convergència i Unió) i 8 vots a favor (grups municipals: Junts per
Banyoles, CUP, ICV-IdB).
El Ple de la Corporació aprova la Moció per majoria simple.
5.2.- Moció del grup municipal Junts per Banyoles a favor de la reforma
horària.
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris febrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de
treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment
de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió
sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes
de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments
educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura,
l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desferse de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer
front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és
de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A
l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població
treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més enllà. Aquesta
jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el millor dels casos,
dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i
comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa
l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu s’acomoda a horaris que
fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de
descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en
el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia
o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis
de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball
(Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot
i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al nostre país el
debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera
més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels
recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats
exclusivament per una compulsió productivista i consumista. L’ordre horari hauria
de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits.
Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els
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àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin
després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a
les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de
determinats col·lectius
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horàriaAra és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns
horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en
definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les
necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat
social i augment progressiu de les desigualtats.
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a
nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a
nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu
d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als
horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i
cultural.
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els
culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de Banyoles
l’adopció dels acords següents:
Primer. Adherir-se a la Iniciativa per a la Reforma Horària, reconeguda pel Govern
de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora en aquesta
qüestió.
Segon. Donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la
reforma horària formulada en un moment concret en el temps així com també
promoure actes i accions divulgadores de la iniciativa.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’ACM, LA FMC i a la Iniciativa per a la Reforma
Horària.
La defensa el Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup
municipal de Junts per Banyoles:
“Ens hem decidit a presentar aquest tema de la reforma horària perquè és una
iniciativa parlamentària secundada per molts grups i, fins i tot, per Departaments
de la Generalitat i associacions.
Està bastant avançada aquesta reforma; ja porta dos anys de treballs i tenia un
recorregut de tres anys.
La posem per diversos sentits.
El més interessant per a nosaltres és per
implementar tot allò que sigui possible per la salut.
El fet de no haver de fer
canvis amb el sol i adaptar els horaris a pràcticament mitja Europa i el nord
d’Africa.
I, la Fundació Europea que hi està a sobre fa molt de temps ha vist que això aporta
un bé enorme, principalment, per la millora de la salut humana.
Per això, jo m’he decidit a fer aquesta presentació, per aquest motiu, i, per si hi ha
l’oportunitat fer-ne difusió.”
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP, exposa:
“Al nostre grup ens sembla una iniciativa interessant.
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Votarem a favor, però, emplacem a l’Ajuntament a prendre mesures concretes en
aquesta línia, per tant, que no ens quedem només amb un -brindis al sol-.
Sobretot, com pensem incentivar a l’empresa privada perquè pugui seguir el camí
l’empresa pública.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“ En tot cas, un -brindis al sol- no, perquè aquesta iniciativa, si prospera, portarà
una sèrie de condicionants que s’hauran d’aplicar tant en l’àmbit públic com en el
privat.
Però, jo el que entenc és que el que estem fent és adherir-nos a aquesta iniciativa
parlamentària que és qui l’ha de portar a terme; una regulació en aquest sentit en
funció del resultat final i que serà d’aplicació en aquest sentit.”
Rèplica del Sr. Francesc Xavier Carreras:
“Amb això, aquest Ple Municipal, ha estat innovador modificant també l’horari per
una millor comoditat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció del grup municipal Junts per
Banyoles a favor de la reforma horària.
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els seus membres.
5.3.- Moció del grup municipal CUP de suport als Ajuntaments investigats
per l’Audiència Nacional per al dret a decidir.
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels
Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol,
que en l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En
virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també
pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de
l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a
pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els
darrers anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de
forma majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així
com la voluntat de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de
Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de
gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i
jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la
Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i
diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada
per 280 institucions de representació local a través dels seus plens. Una
manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha
de poder expressar-se amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
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investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir
vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i
regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno
del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions
aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats,
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se
com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la
Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents
com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no
només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic,
Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el
responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal
que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per
tal que li aportin tota mena d’informació.
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Banyoles als requeriments enviats per
ordre de l'Audiència Nacional Espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans
per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de
Catalunya.
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional,
recordant el dret fonamental a la lliure expressió.
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.
Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a
les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar als banyolins i
banyolines a participar-hi.
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI,
ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès.
Defensa de la moció. Sra. Alexandra Pazós Massanas, Portaveu del grup
municipal de la CUP:
“D’entrada una prèvia.
Espero que es gravi bé perquè volem que s’entengui i no volem deixar cap dubte
sobre el que anem a dir.
Defensem aquesta moció amb les mateixes paraules que va emprar el Regidor de
l’Ajuntament de Vic, Joan Coma.
Per deixar clar el nostre posicionament i que no ens fan cap por amenaces i
intimidacions de l’Estat Espanyol; acceptem qualsevol càstig que ens vulguin posar
en defensa clara i sense matisos de la República Catalana.
Ara procedim a llegir el text.
-La Resolució del 9N.
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Va ser un pas importantissim per l’alliberament nacional d’una part del nostre país
-els països catalans-. El Parlament es va comprometre a executar el mandat
democràtic sorgit de les urnes del 27 de setembre.
Per primera vegada el Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés
constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per preparar les bases de
la futura Constitució Catalana.
Entenem que, a més a més, la declaració de ruptura amb l’Estat Espanyol té dues
grans virtuts; per una banda comprometre al Parlament de Catalunya a adoptar les
mesures necessàries per obrir aquest procés de ruptura amb l’Estat Espanyol d’una
manera democràtica, massiva, sostinguda i pacifica que permeti l’apoderament de
la ciutadania a tots els nivells i es basi en la participació oberta, activa i
integradora.
Democràcia, participació i poder popular.
Coses que venim reivindicant des de fa temps.
Per altra banda, el Parlament es regeix com a únic dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent que declara així que deixem de supeditar les
decisions de les nostres institucions a les decisions espanyoles; en particular a les
decisions del Tribunal Constitucional que es considera mancat de legitimitat i de
competència.
Desobediència.
Fa temps que venim reclamant-ho.
Aquesta declaració significa un clar pas
endavant cap la construcció de la República Catalana. El més important del cos de
la declaració és el seu annex.
El Parlament també s’ha compromès a tirar endavant mesures contra la pobresa
energètica per garantir el dret a l’habitatge i per garantir la sanitat a tothom.
Concretament, diu que cap persona pot quedar exclosa per raó d’origen. Amb
independència si consta o no en els padrons dels municipis.
Educació.
Hi ha temes de llibertats polítiques i modificacions de les Administracions Locals per
reconduir totes les retallades que ha significat ARSAL per l’autonomia dels governs
municipals.
Hi ha temes de refugiats.
Garantir que acollirem els refugiats
independentment del que marqui l’Estat Espanyol.
Temes referits al dret a l’avortament.
També hi ha una revisió de la càrrega del deute referit a la despesa pública per
trobar els recursos necessaris per tal de fer front a aquest Pla de xoc social que
s’està negociant.Per tant, entenem que es tracta d’una declaració molt important. Com, també, és
molt important que es doni suport des de tots els Ajuntaments.
Per tot això, aprofitem per exigir a Convergència i a Junts per Banyoles – Esquerra,
en aquest Ple Municipal, a -Junts pel Sí-, que es prenguin molt seriosament la
declaració i que no la titllin d’una declaració d’intencions.
Lamentem que la Mesa del Parlament reconegués al Tribunal Constitucional la
suspensió de la resolució ja que aquest és un acte totalment incoherent; afegint
dubtes a la voluntat d’aquestes dues forces per tirar endavant el projecte
independentista.
Hem vist també que l’Audiència Nacional ha obert diligències a diferents
Ajuntaments que han aprovat aquesta mateixa moció. Des d’aquí, volem mostrar i
oferir el nostre suport als Consistoris investigats per l’Audiència Nacional.
Nosaltres defensem el dret a la desobediència davant d’una institució il·legítima i
hereva del Tribunal d’ordre públic franquista. I, considerem aquesta desobediència
com les primeres passes per a la creació de la República Catalana.
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En aquest sentit, nosaltres demanem a aquest Consistori que en cas de diligències
per l’aprovació d’aquesta moció que, una vegada aprovada, es neguin a aportat cap
mena de documentació del Ple d’avui a l’Audiència Nacional. Aquest Consistori no
ha de respondre als requeriments que arribin de la Institució Espanyola com a
suport a la declaració de ruptura.
I, és imprescindible que Banyoles actuï en aquest sentit; hem deixat de ser súbdits
per esdevenir lliures, i, per esdevenir lliures hem de practicar la llibertat
constantment.
Per tot això, el nostre grup municipal insta a tots els electes independentistes
d’aquest Plenari a aprovar aquesta moció en defensa de la construcció de la
República Catalana.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
“Sra. Pazos. En la defensa d’aquesta moció vostè no ha mencionat en cap moment
l’Ajuntament de Banyoles. Vostès saben que nosaltres hem hagut d’entregar
documentació perquè se’ns ha requerit. A més, li diré una altra cosa; si aquest
Alcalde ha d’entregar més documentació, l’entregarà, perquè és la meva
responsabilitat. I ho dic obertament.
En tot cas, aquí nosaltres votem el context de les propostes d’acord.”
Intervenció del Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“També volia apel·lar en el mateix sentit.
El nostre grup municipal votarà els acords que consten en la moció; i, dóna suport
a la moció dels Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i al dret a decidir.
Ho dic així de clar.”
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts
per Banyoles:
“En el nostre cas repeteixo el mateix.
Nosaltres donem suport i ens identifiquem en aquests cinc punts que hi ha en la
moció i en consonància en aquests punts serà el nostre vot; que serà afirmatiu.”
Exposició del Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió:
“Nosaltres també igualment. Ens adherim a aquesta moció; als cinc punts que es
posen a aprovació.
I, estant en desacord amb la defensa que s’ha fet d’aquesta moció; que no té res a
veure amb el text de la moció.”
Rèplica de la Sra. Alexandra Pazos:
“Només vull deixar una cosa clara.
Nosaltres hem dit que llegíem la declaració d’en Joan Coma, de Vic, en el seu
suport ja que és un Regidor que està imputat. Per a nosaltres era necessari fer
aquesta lectura, apart que creiem tot el que hem dit.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Una cosa és demanar suport per a un Regidor i una altra cosa és defensar una
moció.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció del grup municipal CUP de
suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional per al dret a decidir.
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El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat dels tots els seus membres.
5.4.- Moció del grup municipal CUP sobre “Fem un pas més cap a la
independència, sense por”.
El passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI
sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el
món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat
aprovant una moció que, a hores d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions
de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, una
expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se
amb llibertat.
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir
vies per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i
regidores dels nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno
del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions
aprovades en suport a la Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats,
com De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se
com a constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la
Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents
com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no
només manté oberts tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic,
Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el
responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal
que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per
tal que li aportin tota mena d’informació.
Cal doncs que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a les
decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal
Constitucional, carent ja de legimititat democràtica. Cal exercir la desobediència:
per fer una truita, caldrà trencar els ous.
En consonància al que s'exposa al punt vuitè de la citada Declaració i davant de tot
aquest escenari de persecució indigna, el grup municipal de la CUP proposa al ple
de l’Ajuntament de Banyoles l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la
voluntat popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en
contradicció a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament
deslegitimats, aquest Ple no col·laborarà amb aquestes en la persecució de
persones escollides democràticament per exercir les seves obligacions i que, per
tant, no respondrà als requeriments rebuts.
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments
puguin ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional.
Tercer. Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que
desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a
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objectiu trobar les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i
alcaldesses per haver dut a terme la seva funció de representació popular.
Quart. Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions
d’informació que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps,
exigim al Conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané, que ordeni als Mossos d’Esquadra que
deixin de dirigir-se als Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre
requeriment que els arribi per part de l’Audiència Nacional en relació a la
criminalització de l’activitat democràtica dels nostres ajuntaments.
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes (AMI,
ACM i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès.
La defensa el Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la
CUP:
“Farem el mateix que en la moció anterior. Llegir les paraules del Sr. Joan Coma
perquè quedi clara quina és la nostra voluntat i nostra forma de defensar aquesta
moció.
També, procedeix a donar lectura del mateix text el qual diu el següent:
-La Resolució del 9N.
Va ser un pas importantissim per l’alliberament nacional d’una part del nostre país
-els països catalans-. El Parlament es va comprometre a executar el mandat
democràtic sorgit de les urnes del 27 de setembre.
Per primera vegada el Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés
constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per preparar les bases de
la futura Constitució Catalana.
Entenem que, a més a més, la declaració de ruptura amb l’Estat Espanyol té dues
grans virtuts; per una banda comprometre al Parlament de Catalunya a adoptar les
mesures necessàries per obrir aquest procés de ruptura amb l’Estat Espanyol d’una
manera democràtica, massiva, sostinguda i pacifica que permeti l’apoderament de
la ciutadania a tots els nivells i es basi en la participació oberta, activa i
integradora.
Democràcia, participació i poder popular.
Coses que venim reivindicant des de fa temps.
Per altra banda, el Parlament es regeix com a únic dipositari de la sobirania i com a
expressió del poder constituent que declara així que deixem de supeditar les
decisions de les nostres institucions a les decisions espanyoles; en particular a les
decisions del Tribunal Constitucional que es considera mancat de legitimitat i de
competència.
Desobediència.
Fa temps que venim reclamant-ho.
Aquesta declaració significa un clar pas
endavant cap la construcció de la República Catalana. El més important del cos de
la declaració és el seu annex.
El Parlament també s’ha compromès a tirar endavant mesures contra la pobresa
energètica per garantir el dret a l’habitatge i per garantir la sanitat a tothom.
Concretament, diu que cap persona pot quedar exclosa per raó d’origen. Amb
independència si consta o no en els padrons dels municipis.
Educació.
Hi ha temes de llibertats polítiques i modificacions de les Administracions Locals per
reconduir totes les retallades que ha significat ARSAL per l’autonomia dels governs
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municipals.
Hi ha temes de refugiats.
Garantir que acollirem els refugiats
independentment del que marqui l’Estat Espanyol.
Temes referits al dret a l’avortament.
També hi ha una revisió de la càrrega del deute referit a la despesa pública per
trobar els recursos necessaris per tal de fer front a aquest Pla de xoc social que
s’està negociant.
Per tant, entenem que es tracta d’una declaració molt important. Com, també, és
molt important que es doni suport des de tots els Ajuntaments.
Per tot això, aprofitem per exigir a Convergència i a Junts per Banyoles – Esquerra,
en aquest Ple Municipal, a -Junts pel Sí-, que es prenguin molt seriosament la
declaració i que no la titllin d’una declaració d’intencions.
Lamentem que la Mesa del Parlament reconegués al Tribunal Constitucional la
suspensió de la resolució ja que aquest és un acte totalment incoherent; afegint
dubtes a la voluntat d’aquestes dues forces per tirar endavant el projecte
independentista.
Hem vist també que l’Audiència Nacional ha obert diligències a diferents
Ajuntaments que han aprovat aquesta mateixa moció. Des d’aquí, volem mostrar i
oferir el nostre suport als Consistoris investigats per l’Audiència Nacional.
Nosaltres defensem el dret a la desobediència davant d’una institució il·legítima i
hereva del Tribunal d’ordre públic franquista. I, considerem aquesta desobediència
com les primeres passes per a la creació de la República Catalana.
En aquest sentit, nosaltres demanem a aquest Consistori que en cas de diligències
per l’aprovació d’aquesta moció que, una vegada aprovada, es neguin a aportat cap
mena de documentació del Ple d’avui a l’Audiència Nacional. Aquest Consistori no
ha de respondre als requeriments que arribin de la Institució Espanyola com a
suport a la declaració de ruptura.
I, és imprescindible que Banyoles actuï en aquest sentit; hem deixat de ser súbdits
per esdevenir lliures, i, per esdevenir lliures hem de practicar la llibertat
constantment.”
Té la paraula el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“Hi posaré una mica d’humor ja que és massa seriós tot això.
A nosaltres ens sembla que d’aquesta manera, de qui la fa més grossa, anem molt
malament.
Si vostès tenen un problema amb els seus companys o socis de viatge de Junts pel
Sí, que no s’entenen, i, volen apretar més o menys no impliquin als Ajuntaments.
La feina que es fa en el Parlament és important i decisòria. Hem tingut unes
eleccions per parlar d’un únic tema, però, nosaltres creiem que no podem fer teatre
en aquest Ajuntament. I, cauen en el mateix parany que d’altres que els creuen els
seus adversaris; convertir el problema polític en un problema legal.
Estem davant d’un gran problema polític no legal. I se solucionen en la política.
No podem donar suport a aquesta moció.
Vostès estan intentant instrumentalitzar els Ajuntaments, sinó avui no portarien
aquestes camisetes que n’hi ha qui deuen estar molt contents.
I en segons lloc. Creiem que no podem posar en entredit, no podem exigir als
funcionaris i funcionàries que posin en perill la seva feina i la seva responsabilitat.
No en aquest moment. Ja arribarà el moment.
I reiterem que, nosaltres, el nostre grup municipal i tot el que se’n deriva d’aquest
estem a favor de trencar l’-statu quo-; estem a favor de canviar les coses, estem a
favor de la nació catalana, i, alguns estem a favor de la independència de
Catalunya, però, que el procés que ens estan proposant sigui l’adequat.
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Diàleg, Referèndum, i política en majúscules.
Per cert, no emetre cap vot. Ni a favor, ni en contra, ni d’abstenció. Ja ho vaig dir,
no vull ser còmplice de les seves picabaralles. S’entendrà com una abstenció, però,
vull que consti en l’acta que no voto o no votem perquè no volem ser partícips de
les seves picabaralles amb un tema com aquest.”
Parla el Sr. Alcalde:
“Jo li he de dir que vostè pot fer el que vulgui però que de picabaralla aquí no en
tenim ni una.
I, ja ho ha deixar clar, però, si vostè està en la Sala d’Actes sense emetre cap vot
serà una abstenció i si no està en aquesta sala no participarà de la votació. Vostè
lliurement farà en el voldrà.”
Intervenció de la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal
de Junts per Banyoles:
“Avui ens resulta difícil respondre a aquestes mocions perquè creen una situació
que ens sap greu.
El nostre grup està totalment d’acord en avançar cap a la independència; és
evident i ja ho hem dit.
Però, en mocions com les que avui es presenten i que no compartim amb aquestes
termes podria suposar més aviat un pas enrere.
I, ens sap greu. El plantejament d’aquestes mocions en aquests termes i que
aflorin aquestes qüestions ens separen.
I en aquest moment el que cal és fer força conjuntament
Ara es tracta de consolidar i ampliar la base social del procés independentista per
donar molta més força.
No es pot demanar als funcionaris i als cossos de
seguretat el que es demana en aquesta moció.
Nosaltres no podem votar a favor aquesta moció perquè volem seguir endavant
amb molta més força. Per tant, no podem caure en una posició d’una votació com
aquesta ja que no ens portaria a l’èxit que tots volem, tot el contrari.
Per tant, el nostre vot serà en contra.”
Exposició del Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió:
“Estem bastant d’acord amb les argumentacions tant del grup d’Iniciativa com de
Junts per Banyoles – Esquerra Republicana.
Només amb una diferencia. Per a nosaltres no ens és gens difícil votar aquesta
moció; la votarem en contra i convençuts que ho hem de fer perquè per a
nosaltres no és la manera de procedir.
Ens sorprèn que a cada Ple, constantment, hem de votar mocions a favor de la
independència. Nosaltres entenem que això al procés no li fa cap bé; no es tracta
de dividir sinó de sumar. De no buscar diferències entre els grups politics sinó de
trobar arguments còmplices.
També, hem referiré als punts tercer i quart de la moció que s’exigeix als Mossos
d’Esquadra que no acatin les ordres de l’Audiència Nacional; com, també, emplaçar
als Ajuntaments a desatendre les seves peticions. Aquesta no és la manera de
procedir.
No hi estem d’acord i ens sembla un plantejament irresponsable. Per tot això,
votarem en contra.”
Resposta del Sr. Non Casadevall:
“Volem contestar.
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Nosaltres entenem que les actuacions i els fets posa a cadascú al seu lloc.
Per a nosaltres sí que és el moment i el moment de ser valents.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Moció del grup municipal CUP
sobre “Fem un pas més cap a la independència, sense por”, essent la votació de 14
vots en contra (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles), 2 vots
a favor (grup municipal: CUP) i 1 abstenció (grup municipal: ICV-IdB).
El Ple de la Corporació no aprova aquesta Moció.

Intervé el Sr. Alcalde:
“Sra. Pazos, abans de passar a la lectura d’aquesta última moció ens hauria de dir
quina moció creuen que hauríem de votar.”
Resposta de la Sra. Pazos:
“Degut a les corredisses per negociar la moció mantenim la primera moció perquè
només el Sr. Joan Luengo i el Sr. David Juan s’han dirigit a nosaltres per parlar de
la moció, manteniment la primera moció.
I, no hem entrat aquesta última moció perquè esperàvem negociar-la, per tant,
mantenim la moció que havíem negociat i que estava entrada.”
Parla el Sr. Alcalde:
Per tant, la moció que està entrada en el Registre d’Entrades i que va a l’ordre del
dia del Ple, i, que va anar a la comissió informativa és la que es proposarà la seva
votació.”
5.5.- Moció del grup municipal CUP per l’exempció d’IBI per aquells solars
urbanitzables amb activitat agrícola.
El procés urbanitzador i la globalització del mercat alimentari ha allunyat les zones
de producció hortícola dels punts de consum i el paisatge agrícola del nucli urbà.
Segons la Guia d’Integració Paisatgística de l’antic Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (capítol 2, Horts urbans i periurbans, de Jaume
Busquets i Fàbregas) els horts tenen una funció productiva d’autoconsum (és la raó
de ser dels horts), una funció ambiental (relacionada amb el potencial dels horts
per conservar els valors i les funcions ecològiques, culturals i paisatgístiques dels
espais lliures, especialment als àmbits periurbans), una funció urbanística
(associada a la contribució que fan els horts al manteniment dels sistemes d’espais
lliures urbans o periurbans), una funció social (vinculada al potencial de cohesió
social dels horts a través d’activitats de caire educatiu, lúdic, terapèutic, etc., que
expliquen en bona mesura el renovat interès social que hi ha per aquests espais),
una funció de salut (derivada dels nombrosos efectes beneficiosos dels horts sobre
el benestar personal, la salut i l’alimentació), una funció cultural (la tradició
hortícola es troba profundament arrelada tant en poblacions rurals com urbanes
d’arreu del món i forma part de la cultura popular, el mode de vida i fins i tot el
genius loci o caràcter de cada lloc) i una funció estètica (constitueixen un referent
de varietat, riquesa i harmonia i tenen un paper destacat en l’imaginari col·lectiu de
les societats urbanes).
Però, enlloc d’espais hortícoles que poden aportar tota aquesta colla de beneficis,
trobem freqüentment solars buits esperant ser edificats. Determinades zones de la
ciutat de Banyoles, com el Pla de l’Ametller, es caracteritzen per la presència de
solars buits i freqüentment en estat de degradació: caixes de llum trencades,

21

voreres malmeses i brutícia acumulada. Si els propietaris d’aquests terrenys
convertissin aquest paisatge notòriament degradat en horta amb regues, planter,
canyes, rengleres de cebes i porros, apis i enciams, faves i alls tendres, albergínies,
mandioca o alguna mata de menta o alfàbrega, hi hauria un paisatge multicolor i
cuidat que augmentaria la qualitat de vida dels veïns.
El mateix paisatge d’asfalt i terrenys erms, amb vials desenvolupats i rodejats de
solars buits, pot ser el que ocupi en un futur no molt llunyà el Sotamonestir, un
espai que ja presenta alguns espais degradats i abandonats actualment. En efecte,
tot apunta que el Sotamonestir restarà paralitzat o a mig desenvolupar durant molt
anys. Serà essencial actuar per tal d’evitar que el Sotamonestir es transformi en
una rèplica del Pla de l’Ametller amb la parcel·lació i els vials fets i els solars buits i
degradats degut a la greu crisi que pateix el ram de la construcció.
També, volem remarcar que veïnes de Banyoles es troben en situacions
econòmiques indecents, amb impossibilitat de pagar el lloguer o els consums
derivats de la habitatge. Òbviament, una família que es trobi en aquesta situació
també té problemes per pagar el menjar. Per això, des d’aquest grup municipal
creiem que la funció productiva d’autoconsum és bàsica i és vital potenciar els horts
urbans per pal·liar la situació de famílies com aquestes.
Per tot això, amb l’objectiu de potenciar l’horta en sòl instem a aplicar una
exempció del 100% de l’IBI per aquells solars en sòl urbà o urbanitzable que
tinguin un hort en actiu. L’aplicació efectiva de la bonificació necessita en primer
lloc que es vegi contemplat a les ordenances fiscals del municipi, per tant es
proposa que s’afegeixi aquest concepte a l’ordenança fiscal número 1 (Impost sobre
els béns immobles) de les Ordenances Fiscals del proper 2017, per a poder ser
meritat el 31 de desembre de 2016.
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer Que s’efectuï una bonificació del 100% de la quota íntegra de l’impost dels
béns immobles (IBI) en aquells solars classificats com a sòl urbà o urbanitzable
vinculats a l’activitat agrícola.
Segon Que s’afegeixi aquesta bonificació a l’ordenança fiscal número 1 (Impost
sobre els béns immobles) de les Ordenances Fiscals 2017 i posteriors.
La Sra. Alexandra Pazós Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
defensarà la moció:
“La doble motivació que ens ha portat a presentar aquesta moció, per una banda,
és tenir un debat profund amb els solars bruits i per l’altra tenir un debat profund
sobre la sobirania alimentària.
I és la millora manera de fer-ho presentant una moció defensant horts dintre de
solars buits.
Però, ja s’ha vist, perquè l’equip de govern en comptes de voler tenir aquest debat
s’excusa al darrera d’aspectes legals per evitar-ho; com s’ha demostrat amb la
poca voluntat que hi ha hagut per voler negociar aquesta moció i fer-nos entendre
que no es podia debatre aquesta moció si no l’havíem entrat prèviament.
No vull entrar en més detalls.
Nosaltres el que volíem és que aquesta moció s’aprovés i poder-ne parlar, però,
quan hi ha persones, equips de govern, que no en volen parlar no podem fer-hi
més; amb els informes que ens fan arribar per tombar-la i sense tenir un debat
polític.”
Parla el Sr. Alcalde:
“Abans d’obrir el debat vull fer un aclariment respecte aquest tema.
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Aquesta moció vostè l’entra dimecres passat. Aquesta moció canvia molt poc amb
una moció que varen presentar l’any 2013; en la qual hi havia un informe jurídic.
I, és lògic que aquest Alcalde els demani per tal de posar en coneixement dels
Regidors i Regidores el que voten i sobre la seva legalitat.
L’equip de govern no s’excusa darrere res sinó que informa als altres grups
municipals sobre el que vostès posen, ja que és una il·legalitat. I, això no ho dic jo
sinó que ho diu el Secretari i la Interventora d’aquesta Corporació.
Dit això i perquè quedi clar he de dir que tots els grups polítics tenen en el seu
haver aquest informe, per tant, cadascú votarà segons la seva consciència.
Vostès el que demanen és més un prec o una pregunta perquè vostès demanem
una ordenança dels mateix Ajuntament.
I, vostè ja m’ha reconegut la seva forma de l’escrit, com una moció, i que volien
debatre la moció que havíem entrat per poder-ne parlar.
Per tant, debatrem aquesta moció; però, no digui que nosaltres ens excusem i no
autoritzem a fer-ho.”
Intervenció del Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“No entenc perquè no podem votar la urgència d’aquesta moció.”
El Sr. Alcalde diu, perquè al no estar entrada la moció la Sra. Pazos ha volgut que
discutíssim la primera moció.
Matisació de la Sra. Pazos:
“Nosaltres hem considerat que no podíem entrar la moció pel registre.
El Sr. Alcalde els diu que si volen retirar aquesta moció i votar la urgència de
l’altra moció i que la debatem, no hi tinc cap inconvenient.
En tot cas, he de dir que si nosaltres entréssim una moció dues hores abans ens
dirien que ho fem tot malament; malgrat tot, estic disposat a votar la urgència.
Així de clar ho dic.
Parla el Sr. Joan Luengo:
“De la moció inicial nosaltres ens abstindrem.
S’obre un camí interessant que hem explicat en diferents ocasions aquí, però, no
creiem que sigui la fórmula concreta.
I l’última moció, que els estan oferien que es debati i que es voti que és la correcta,
era la millor opció i la més legal.
Per tant, nosaltres ens abstindrem.”
Intervé el Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts
per Banyoles:
“La veritat, nosaltres estem molt sorpresos com de confús està essent tot plegat
avui en les mocions que ha presentat la CUP.
Ens sap greu haver-ho de dir. Ens costa entendre que es pretenia amb aquestes
mocions que s’han presentat, si són per fotre o per aconseguir coses.
I, per poc que s’hagi parlat d’aquesta última moció s’haguessin pogut trobar punts
d’acord. En la primera versió si es vol parlar de solars que s’estan aprofitant estem
parlant d’exempcions d’IBI i no pas de quin ús n’hem de fer dels solars.
En la segona versió de la moció és el que es recull; ara se’ls ofereix posar l’altra
moció sobre la taula i no ho volen.
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Nosaltres ens abstindrem sobretot per l’estat de confusió general de les mocions.
Per a nosaltres el més important per la Ciutat és aprofitar solars per fer horts
urbans.
Insisteixo. Tot plegat ens ha portat a abstenir-nos quan haguéssim pogut votar a
favor, però, que l’espessor de tot plegat ens portaria a votar-la en contra.
I proposem que es torni a presentar en unes altres formes i que si ens entenem
acabi essent aprovada.”
Argumentació del Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió:
“Des de que sóc Portaveu mai m’ha passat de no tenir voluntat de debatre mocions
o qualsevol aspecte de la política municipal.
Acusar-me que no vull debatre-ho no és correcte i no ho permeto de cap manera.
No els hi permeto perquè jo els he vingut a trobar i no hi eren.
Si realment hagués estat interessada que s’aprovés aquesta moció ens haguéssim
pogut trobar un moment i arribar a punts d’acord o no. Almenys haguéssim pogut
tenir la voluntat de buscar punts d’acord.
Ara vull aprofitar per demanar-li una mica de lleialtat institucional.
Abans de fer rodes de premsa i enviar correus parli amb el seu company que sap
quina moció es va aprovar en el Ple anterior. I si teniu dubtes ho podeu preguntar
al Secretari de la Corporació o a mi mateix quina moció es va aprovar sobre la
Població Refugiada abans d’enviar-ho a la premsa. Això li vull deixar molt clar.
Dit això. Nosaltres votarem en contra de la moció.
Bonificar sobre l’IBI no es pot fer; és il·legal.
També, vull dir que estem oberts a parlar de quin ús hem de donar dels solars buits
ja que aquest seria el tema important d’aquesta moció.”
Aclariment del Sr. Alcalde:
“Vull aclarir que això se’ls va comunicar, segur, en comissió informativa, que
aquells solars declarats urbanitzables -no programats- els quals ara paguen l’IBI
d’urbana; doncs, aquesta gent passaran a pagar l’IBI de rústica, quan el Cadastre
ho aprovi. Estem parlant dels espais del Sota Monestir i la Carretera de Camós fins
al Pla de les Vinyes.
Nosaltres estem a l’espera d’aquesta resolució. Si és a gener del 2016 ho
retornaren i si és a gener del 2017 serà per l’any que ve.
En tot cas, bonificar no és legal, però, és diferent que en aquests espais d’horts no
programats paguin rústica quan la Direcció del Cadastre ho autoritzi.
I, també, entendria més bé que les mocions que van a tercers, es demanés a la
Direcció General del Cadastre que ho apliqui ben aviat. Perquè nosaltres ja hem
insistit i ho aplicarem. Això crec que es va demanar en el mes d’agost de l’any
passat.”
Rèplica de la Sra. Pazos:
“Primer de tot donar les gràcies per les aportacions que s’han fet en aquest Plenari.
Des de dimecres passat vostès tenen aquesta moció.
Des de dimecres passat
vostès podien reunir-se amb nosaltres per parlar de les motivacions d’aquesta
moció. Vostès no ho han fet.
I a més, vostès avui, aquí, fa pocs minuts els he preguntat que passaria si aportava
aquesta moció rectificada; i que tothom la tenia, fins i tot el Secretari de la
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Corporació ja que l’he enviada per correu. Però, vostès ho han deixat tan ambigu
que he preferit tenir una moció entrada i que es pogués votar, si es donava el cas.
Dit això. Sr. Congost, si ens estava buscant haver baixat, a baix, ja que nosaltres
estàvem a la Casa Consistorial des de les 18,10 hores d’aquesta tarda. Vostè no ho
ha fet. Vostè no ha agafat el telèfon. Vostè no ha tingut motivació de parlar de la
moció per poder-la aprovar.
Nosaltres hem modificat la moció; us l’hem presentada, ho hem posat fàcil, per
tant, haguéssim pogut modificar més punts d’aquesta moció. Ho haguéssiu pogut
fer arribar perquè el correu el teníeu tots i totes.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Qui ha presentat la moció és vostè i qui ha de procurar que s’aprovi és vostè.
En tot cas, vostè té una resposta nostra. Té un informe de legalitat del Secretari i
la Interventora de la Corporació i li hem fet arribar.
Si vostès en volen parlar ja ho diran; no hi ha d’haver cap problema.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Moció del grup municipal CUP per
l’exempció d’IBI per aquells solars urbanitzables amb activitat agrícola, essent la
votació de 9 vots en contra (grup municipal: Convergència i Unió), 2 vots a favor
(grup municipal: CUP) i 6 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles i ICVIdB).
El Ple de la Corporació no aprova aquesta Moció.

Apartat de PRECS I PREGUNTES per part dels grups municipals

Intervenció del Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“Tinc una pregunta referent als Consells de Barri.
Abans en aquests reunions no ens convidaven; en canvi ara ens envien la
convocatòria i ens conviden. Una altra cosa és que laboralment hi puguin assistir.
Per tant, vull fer palès que estic agraït que ens informin.
Hem llegit a la premsa una proposta d’un nou vial a Canaleta; que vol unir el
Sector del Monestir amb Canaleta. Un vial exclusiu de bicicletes i vianants.
Ens agradaria que ens expliques aquesta proposta i en què consisteix, ja que
sabem que s’ha comentat en algun Consell de Barri.
En segon lloc. Referent als Consells de Barri. Jo sóc del Barri de Can Puig i vull un
Consell de Barri. Tenim coses que volem parlar.
Els demano que compleixin amb el programa electoral.
I, per últim.
Persones de la Vila Olímpica també ens han reclamat que
volen el seu Consell de Barri.
Tenen moltes pressions com, per exemple, les proves esportives, el Parc de la
Draga que s’utilitza per fer-hi festivals, molèsties a altes hores. Per tant, que tot
això es podria vehicular i hi podrien participar.
Resposta del Sr. Alcalde:
“Sobre el Consell de Barri de la Vila Olímpica a mi m’ha arribat en el sentit contrari.
Varen dir que no tenien cap associació i que en tenien que parlar.
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Estem disposats a parlar-ne i ho estudiarem.
En tot cas, primer es crea una
associació però es pot fer. Es pot crear aquesta figura i endavant.
I pel que fa al Consell de Barri de Can Puig, evidentment que sí, a partir dels
propers Consells de Barri.
Sobre el nou vial a Canaleta. En l’anterior Plenari contestant alguna pregunta jo en
vaig fer referència.
La voluntat és que hi hagi dos temes en el carril bici. Carrils bici o camins segurs
per anar a l’escola. Des del Sota Monestir per sortir a la rotonda de Can Puig i
l’Institut Brugulat. I, s’ha de demanar permís a l’ACA per fer una passera sobre la
Riera Canaleta.
Això trauria tota la perillositat que pot suposar la Carretera de Vilavenut per gent
de totes les edats fins a l’Avinguda La Farga i, fins i tot, a Mas Palau.
Aquest tema està en estudi i també per part de l’ACA.
Tot i que aquesta és la
voluntat que sigui així, però, s’haurà d’acabar de perfilar.
Intervenció de la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora de Participació i
Comunicació:
“En relació al Consell de Barri de Can Puig hi he estat treballant.
L’altre dia ja varem ultimar els detalls. En el mes de juliol hi ha la Festa del Barri i
allà presentarem la institució del Consell de Barri.
I en la propera tongada de Consells de Barri que serà l’octubre - novembre
incorporaríem el Consell de Barri de Can Puig.
Hem tingut relacions amb diversos veïns i ens sembla que és una bona proposta
per tant, ho tirarem endavant. I es convocarà a tothom”
Resposta del Sr. Joan Luengo:
“Dóna les gràcies a la Regidora.
I diu, espero que se’n faci publicitat i que es convidi a tothom.
Sobre el vial. No és el Camí Fondo el que s’amplia sinó que és darrera el Monestir.
Però s’ha de tenir compte el Carrer Orient perquè és molt perillós.
En tot cas, quan tinguem el projecte ja ho discutirem.”
El Sr. Alcalde:
“Del que es tracta és treure les bicicletes del Camí Fondo, precisament.”
Parla el Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
“Tenim uns quants precs.
-Hem d’intentar que no coincideixi el Consell de Barri de la Farga amb les reunions
que fa la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. És part important del barri i això fa
que es compliquin les assistències a les dues reunions.
-Sobre les càmeres videovigilància que s’han situat per sancionar i vigilar els veïns i
veïnes amb el tema de les deixalles.
Ens preguntem si hi ha alguna altra acció més enllà de la sanció. Si se’n pensen
posar més de càmeres. I, també, com ho podem fer per no haver de castigar a la
gent. Si tenen pensada alguna altra acció en paral·lel.
-Un altre tema. El pla funcional de la nova biblioteca.
En la tertúlia radiofònica de Sant Jordi, de Ràdio Banyoles, es va comentar que
s’estava redactant.
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Si ens poden informar de quan, com o quins terminis. Tenir més informació sobre
aquest tema.
-Si se’ns pot informar com està el col·lectiu TINTXXI que entenem està format per
diferents artistes.
Nosaltres volem saber si segueix igual o si hi ha algun canvi.
-Finalment.
Si se’ns pot informar de la dotació del Pressupost Municipal per al
servei de recollida d’animals perduts o abandonats que fa el Consell Comarcal.
Quina és l’aportació de l’Ajuntament per aquest servei o si només ho gestiona el
Consell Comarcal amb recursos propis.
Respostes del Sr. Alcalde:
-Quant al Consell de Barri de la Farga es fa aquesta setmana. Dijous 28.
Ningú ens ha fet arribar cap consideració. I, està publicitat des de fa més d’un
mes. Per tant, es farà així.
-Quant a les càmeres de videovigilància. Nosaltres ja hem posat moltes sancions.
El que es fa és comprovar les bosses tirades fora del seu àmbit, com a acte incívic.
Obrim els expedients oportuns i es posen les sancions d’acord amb el que diu la
instrucció, si cal.
Val a dir que després de fer-ne difusió entre tots plegats hem aconseguit afluixar
una mica l’ incivisme. Com també han servit les sancions que s’han posat ja que
l’import és més alt que el rebut d’escombraries d’un any.
I, per exemple, la càmera posada aquí, al davant de l’Església de les Carmelites, ha
fet que ara no hi hagi cap problema. Per tant, està funcionant molt bé.
També, es posarà una càmera a la Plaça de les Rodes pels contenidors soterrats. I,
posarem les que facin falta en funció de la necessitat que hi hagi.
En tot cas, seria un bon senyal no haver de posar més sancions.
-Sobre les dotacions per a la recollida de gossos.
En aquest moment no ho recordo. Però, li passaré aquesta informació a partir de
demà mateix per informar-los d’aquest tema.
Intervenció del Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Cultura i Patrimoni
Cultural:
Referent al pla funcional de la biblioteca. En la tertúlia radiofònica va sorgir el tema
de tenir una nova biblioteca a la Ciutat. I jo vaig dir que ja s’estava treballant amb
el pla funcional.
Vaig comentar que és un document viu i que acabarà essent la línia a seguir del
que hauria de ser la nova biblioteca per donar cobertura a les nostres necessitats;
amb totes les diferents característiques i sensibilitats que conté.
Però, fins que no troben un emplaçament adequat no s’acabarà de tancar aquest
pla funcional.
Els treballadors i treballadores de l’actual Biblioteca són els primers que estan
demanant una biblioteca nova, però, des de l’equip de govern volem ser cautelosos
perquè val la pena esperar una mica i trobar un espai ideal.
Per tant, com que és un document viu estem oberts a parlar amb vostès d’aquest
tema.
Ha parlat del TINTXXI. El TINTXXI és una entitat d’artistes banyolins.
I, una de les propostes que presentaven era gestionar la Sala d’Exposicions El Tint.
És una associació molt dinàmica. En aquest moment no tenen tants associats, i,
per això ens han vingut a plantejar una certa inseguretat. Nosaltres estem mirant
de donar-los suport perquè estan fent una tasca magnifica per la Ciutat.
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En aquest moment la valoració de l’equip de govern és molt positiva perquè hi ha
passat gent de molts estils diferents per visitar la sala.”
Parla el Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Un incís. Sobre participació ja que hem parlat de la participació als barris.
Volen reiterar el que ha dit el Sr. Luengo, la creació del Consell de Barri de Can
Puig.
I fer la reflexió que estem en contra del que l’Alcalde ha dit. Fem Consells de Barri
allà on ja hi ha associacions. Les associacions ja poden fer arribar propostes.
Els reptes de les participació és allà on no hi ha associacions de veïns. Per tant,
ens hauríem d’esforçar molt més perquè en aquestes zones hi hagi participació.
Des del nostre grup el que volem és que no es quedin en la participació fàcil, sinó,
fer un pas més i anar a aquesta participació més complicada en què no hi ha
associacions. I, delimitar zones de la Ciutat en què hi ha gent que no sap a quin
barri pertany i que hauria de tenir garantit el dret a participar.
Per tant, simplement fer totes aquestes consideracions.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Ja ho he manifestat abans.
Els Consells de Barri varen néixer d’una manera i s’executen d’aquesta manera.
La participació sempre és important i no ens neguem a fer cap més Consell de
Barri.
Els Consells de Barri varen néixer de possibles problemàtiques; i, han fet bé. I són
més actius o no segons les problemàtiques del seu barri. Per exemple, el de la
Plaça de les Rodes va néixer de les problemàtiques que hi havia anys enrere.
Per tant, ho hem de tractar com hem dit i esperonar que no hi hagin problemes.”
Intervenció de la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal
de Junts per Banyoles:
“Sobre això; afegir que en els Consells de Barri no es tracta només de resoldre
aquestes qüestions tan problemàtiques sinó crear aquesta consciència de barri, de
grup, de sentir-s’ho seu. Amb accions més positives, com ganes de ser ciutadà
actiu.
I per la meva experiència afegir-hi gent jove amb idees noves. Per tant, una de les
tasques seria aquesta fomentar la participació amb iniciatives.
I sobre la càmera de la zona de les escombraries.
A mi m’ha sabut greu veure com una simple càmera fa canviar l’actitud de la gent.
Per tant, lligant-ho amb implicar la gent d’un barri això pot fer que tinguin un
sentiment més positiu per resoldre aquests problemes.
La càmera ha estat un èxit, però, caldria trobar-ne d’altres més positius i
col·laboratius.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
“En els Consells de Barri hem incidit amb aquests temes i hem millorar alguna cosa.
Per tant, si vostè va assistint als Consells de Barri veurà que tots aquests temes
són molt recurrents i a més en tots aquests sentits.”
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió i dóna les gràcies a tots i a totes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
20,55 hores del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a
la seva constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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