ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25
DE SETEMBRE DE 2017

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 25 de
septiembre de 2017, 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. Norbert Bes Ginesta. Hi
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.

Intervenció del Sr. Alcalde:
Dóna la bona tarda – vespre a tothom. I diu: Anem a començar aquesta sessió
plenària ordinària del dia d’avui del mes de setembre.

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:

1.0.- PRESIDÈNCIA
1.1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR: PLE ORDINARI 31
JULIOL 2017.
L’acta de Ple anterior, Ordinari 31 juliol 2017, d’acord amb l’article 28 del
Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple Corporatiu: S’aprova per
unanimitat.

Intervenció del Sr. Alcalde:
Hi ha un segon punt que tracta d’una informació des d’Alcaldia en relació a
la Celebració del Referèndum el dia 1 d’octubre.
Intervenció del Secretari de la Corporació:
Procedeixo a llegir la carta tramesa al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per a la
Independència en relació a la celebració del Referèndum previst per al proper dia 1
d’octubre. Es va trametre la carta el dia 7 de setembre abans que el Tribunal
Constitucional acordés la suspensió de la Llei del Referèndum aprovada pel
Parlament de Catalunya.

La carta tramesa pel Sr. Alcalde diu el següent:
“Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum
per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de Convocatòria signat pel Govern
de la Generalitat per celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, en exercici de les atribucions de
representació, manifesta:
Primer. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de
2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada llei.
Segon. Donar compte d’aquesta manifestació al Ple de l’Ajuntament de Banyoles en
la propera sessió ordinària que se celebri.
Tercer. Comunicar aquesta manifestació al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a l’Associació de Municipis per a la
Independència.”
Els comunicats es varen trametre tots el dia 7 de setembre d’enguany, amb
anterioritat a la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional..

1.2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ALCALDIA
DEL DIA 24 DE JULIOL AL 15 DE SETEMBRE DE 2017.
Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 24 de
juliol al 15 de setembre de 2017.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que
corresponen del núm. 2017.2252, de 24 de juliol, al núm. 2017.2639, de 15 de
setembre de 2017, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital.

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.
1.3.- DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE GIRONA SOBRE CANVI DE NOM D'UN BAR.
Donar compte de la sentència número 100/2017, de 18 de maig de 2017,
del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, per la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de
Junta de Govern Local de 13 de maig de 2016.
Es dóna compte de la sentència 100/2017, per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel Sr. JRP contra l’acord de Junta de Govern
Local de 13 de maig de 2016, en virtut del qual l’Ajuntament va acordar tenir per
comunicat el canvi de nom de l’activitat del local destinat a bar-cafeteria, per part
de l’arrendador, sense el consentiment de l’antic arrendatari.
En els fonaments de la sentència s’argumenta, tal i com es va defensar per part de
l’Ajuntament, que aquest tipus de llicència és de caràcter real (objectiva) i que no
s’atorga en atenció a les qualitats personals del titular. En aquest cas, consta que el
febrer de 2016 va tenir lloc la rescissió del contracte d’arrendament del local de
negoci al que es refereix l’activitat, perdent el recurrent (antic arrendatari) la
possessió del mateix. Tanmateix, la part arrendatària va entregar les claus i la
possessió física del local i del negoci en el mateix acte.

Sr. Alcalde:
Aquest és un tema del 2016 d’un canvi de nom d’un bar que hi ha baixant cap a la
plaça. Hi havia un mutu acord de traspàs només amb la petició del nou arrendatari
juntament amb intercanvi de claus. Evidentment, el canvi de titularitat de la
llicència d’activitat mai es fa consultant les dues parts.
Anteriorment ja hi havia hagut una altra qüestió sobre un cas com aquest.
En aquest cas el Jutge diu que es desestima i falla contra la resolució d’interposar
aquest recurs en el sentit que l’Ajuntament, fent la comunicació al nou arrendatari,
és suficient.
Ja és la segona vegada que hi ha un cas semblant. L’altre cas que hi va haver va
ser pel penal i va quedar arxivat. I, en aquest cas el Jutjat Contenciós falla en
aquest sentit.

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

1.4.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 82/2017, DE 24 DE MAIG
DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS NÚMERO 3 DE GIRONA, PEL QUAL ES
DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT
CONTRA
LA
RESOLUCIÓ
DE
4/8/2016
DESESTIMATÒRIA
DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

Donar compte de la sentència número 82/2017, de 24 de maig de 2017,
del jutjat contenciós número 3 de Girona, pel qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat contra la resolució de 4/8/2016
desestimatòria de responsabilitat patrimonial.
Es dóna compte de la sentència 82/2017, per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la Sra. FVP contra la resolució d’alcaldia de
data 4 d’agost de 2016, per la qual es desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada arran dels danys soferts el dia 16 de setembre de 2014 en
caure al carrer Àngel Guimerà de Banyoles.
En els fonaments de la sentència s’argumenta que “la responsabilitat de
l’Administració sorgeix quan l’obstacle en el carrer supera el que és el normal límit
d’atenció exigible i que no pot exigir-se una total uniformitat en la via pública, però
sí que l’estat de la via sigui el suficientment uniforme com per resultar fàcilment
superable amb un nivell d’atenció exigible socialment i que només quan es
requereix un nivell d’atenció superior sorgeix la relació de causalitat, en no trencarse l’esmentada relació pel fet de tercer o de la pròpia víctima. En aquest supòsit, es
considera que l’estat de la via és suficientment uniforme com per resultar fàcilment
superable amb un nivell d’atenció exigible socialment.
No s’imposen les costes a la part reclamant.
Contra la sentència no cap interposar cap recurs.

Sr. Alcalde:
Aquest és un tema de responsabilitat patrimonial que s’ha demanat per una
caiguda al Carrer Angel Guimerà per un obstacle al carrer. Aquí també es falla
desestimant el recurs contenciós administratiu presentat en representació de la
Sra. Vergés contra la resolució de 4 d’agost de 2016; s’ajusta l’acte a dret, no
s’imposen costes i no hi ha dret al recurs.
Per tant, aquests dos contenciosos són favorable a l’Ajuntament.
Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

Sr. Alcalde:
Aquest següent tema que ja es va comentar a la Comissió Informativa tot i que no
està en l’ordre del dia; tal i com es va explicar.
És una qüestió purament tècnica d’informació en què la Intervenció Municipal ha de
passar al MHAP perquè demanen que se’n doni compte al Ple.
En tot cas, els he de dir que l’expedient esta a la seva disposició.
1.5.DONAR
COMPTE
DECRET
FONAMENTALS PRESSUPOST 2018

D'APROVACIÓ

REMISIÓ

LÍNIES

DONAR COMPTE DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI DE 2018.
Vista l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 15 s’estableix
l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals pressupostaries per
l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, que conté
tota la informació necessària d’acord amb la normativa vigent.
Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici de
2018, ha estat tramesa per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a
través de la oficina virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb
data 13 de setembre de 2017.
ES PROPOSA :
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017.22611 de data 13 de setembre de
2017, de l’aprovació de la remissió de la informació de les línies fonamentals del
Pressupost de l’exercici de 2018, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
d’acord amb l’article 15 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

1.6.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT AL SR. JERONI
MONER I CODINA.

CONCESSIO DE LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT AL SR. JERONI MONER I
CODINA.
Vist l’informe emès per l’Instructor de l’expedient de concessió de la Medalla d’or
de la ciutat al Sr. Jeroni Moner i Codina, que es transcriu a continuació:
“Miquel Noguer Planas, Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, com a Instructor de
l’expedient de concessió de de la Medalla d’or de la ciutat núm. X2017003121,
emet el següent,
INFORME:
Primer. En virtut del Decret d’Alcaldia de referència 2017DECR002643 del dia 18 de
setembre de 2017 ha estat incoat expedient de concessió de la Medalla d’Or de la
Ciutat al Sr. Jeroni Moner Codina, nomenant instructor de l’expedient al Sr. Miquel
Noguer Planas, Alcalde de la Ciutat i Secretari de l’expedient al Sr. Norbert Bes
Ginesta, Secretari de l’Ajuntament de Banyoles.
Segon. Aquest Instructor ha consultat persones i entitats vinculades al Sr. Jeroni
Moner Codina per a explicar en el seu informe institucional el paper d’aquesta
persona en la societat banyolina.
Tercer. La normativa aplicable a aquest procediment administratiu és la següent:
Articles 189 a 191 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Reglament d’honors i distincions de la Ciutat de Banyoles.
Quart. En base als antecedents explicitats, aquest Instructor informa el següent:
Jeroni Moner i Codina
La família i els estudis
Jeroni Moner i Codina va néixer a Barcelona el 30 de novembre de 1940. És
membre d’una família vinculada a Banyoles, és besnet del notari Narcís Moner i
Casademont, que va exercir a Banyoles de 1888 a 1902. Des de llavors, la família
sempre ha estat relacionada amb Banyoles i ell de petit hi passava moltes estones
a la casa familiar, sobretot durant les vacances. És fill de l’advocat Enric Moner i
Busquets i de Concepció Codina i Buxó. I està casat amb la banyolina Dolors
Bramon i Planas.
Els seus primers records de Banyoles, com molt bé diu en una entrevista feta per
Ràdio Banyoles quan va ser pregoner de la Festa de Sant Martirià, són l’Estany, la
vida al carrer i els amics banyolins que li han durat tota la vida:
“Els primers records que tinc de Banyoles són del carrer on vivíem i l'Estany. Tot i
que vaig néixer a Barcelona, la meva família procedia de Banyoles. Hi teníem una
casa i des de petits hi passàvem les vacances. Quan venia a Banyoles el més
important per mi era fer vida al carrer, una cosa impensable a l'Eixample de
Barcelona. També va ser al carrer on vaig fer els meus millors amics, amics que
encara conservo (...)”.
Va estudiar el batxillerat a Barcelona, als Pares Jesuïtes del carrer Casp (Col·legi
Casp-Sagrat Cor de Jesús). Posteriorment, va seguir la carrera d’arquitectura a
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i va obtenir el títol
d’arquitecte l’any 1968.

La seva professió
Una vegada aconseguit el títol d’arquitecte, va obrir un despatx professional a
Barcelona i es va associar amb Albert Illescas i Gabriel Mora, amb qui construeix
algunes obres a Barcelona i Banyoles. Després d'uns anys de viure i treballar amb
un peu a Barcelona i un altre a Banyoles, es va instal·lar definitivament a Banyoles
l’any 1971. A Banyoles hi ha projectat habitatges unifamiliars i hi ha fet
intervencions en edificis històrics.
Entre 1971 i 1981 és professor de projectes a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona en l'equip de Rafael Moneo, i d'Arquitectura del
Paisatge en la càtedra d'Urbanisme de Manuel Ribas Piera.
A causa de la seva dedicació en defensa del patrimoni arquitectònic i paisatgístic, és
nomenat membre de la Comissió del Patrimoni Cultural de Girona entre 1973 i
1982, amb el Ministeri de Cultura, i des del 1987 al 1993, amb la Generalitat de
Catalunya.
Com a arquitecte ha treballat, sobretot, en projectes relacionats amb el patrimoni
històric i arquitectònic. Així mateix, ha treballat en qüestions relacionades amb el
paisatge i en el camp de la planificació urbanística.
Ha realitzat diversos estudis per a la protecció de l'Estany de Banyoles, on ha
intervingut en els projectes de les instal·lacions olímpiques de rem, i s'ha preocupat
per temes de patrimoni arquitectònic, especialment a Banyoles i a Girona, on ha
pres part en el Pla Especial del Barri Vell. A Banyoles ha actuat com arquitecte en
diferents equipaments públics, com el Tint (1971), el monestir de Sant Esteve
(1979-2000), la Pia Almoina (1976-1989), l’Institut Josep Brugulat, dues pesqueres
a l’Estany (1990-1991), el Teatre Municipal (1989-1994), La Farga, L’Ateneu
(1998-2001), el claustre del Monestir, l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany o, per
exemple, el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. A Banyoles va participar,
amb altres, en l’estudi olímpic. Més recentment, ha elaborat el Catàleg de Béns
Protegits del Municipi de Banyoles (2015).
Com a arquitecte té una obra àmplia i molt diversa que va des de la intervenció en
edificis històrics i la urbanització d'espais públics, fins a habitatges unifamiliars de
diferents nivells i dimensions. La seva obra està majoritàriament a Banyoles i
Girona. Tanmateix, té obra a diferents poblacions, com Barcelona, Rubí,
Matadepera, Girona, Castelló d’Empúries, Torroella de Montgrí, Begur, Sant Miquel
de Fluvià, Gavà, Porqueres o Banyoles. A Girona es poden esmentar el Projecte de
restauració del claustre i del convent de Sant Domènec (1975 i 1983-1986) o el de
la rehabilitació de la Pia Almoina (1976).
La seva professió ha estat la d’arquitecte. Tanmateix, no ha deixat de banda
d'altres aspectes de la vida col·lectiva i a Banyoles ha desplegat tota una sèrie
d’activitats en el món cultural i esportiu.
La seva activitat esportiva
Les seves vacances banyolines el van enganxar ben aviat a Banyoles i sobretot a
l'Estany. I va iniciar una brillant carrera esportiva que el va portar a destacar com a
nedador i a la internacionalitat com a jugador de waterpolo des de 1959 fins a
1967. Però, a més a més, aquesta activitat el va vincular estretament amb el Club
Natació Banyoles.
Ha estat unit al Club Natació Banyoles des de ben jove. En aquest club va formar
part de l’equip de waterpolo. En aquest esport, com a membre del Club Natació
Barcelona, va ser tres vegades campió d’Espanya (1959, 1965 i 1966) i va
participar en tres Copes d’Europa de Clubs. Amb la selecció estatal i en el període
de 1959 a 1966 va jugar vint-i-nou partits, entre els quals cal destacar el Torneig
de les Sis Nacions (1961) i els Campionats d’Europa (1966). Llavors va obtenir la
medalla al mèrit esportiu de la federació catalana (1964) i la placa d’honor de la
federació espanyola (1966).

La seva relació amb el Club Natació Banyoles ha estat molt estreta i va formar part
de la seva junta directiva com a vocal de natació (1961-1970), delegat a Barcelona
(1961-1968) i vicepresident (1970-1977).
Segons ell l’esport l’ha ajudat en molts aspectes de la vida:
“De l'esport n'he tret molts ensenyaments que m'han ajudat en diferents aspectes
de la vida. El més important que s'aprèn practicant esports d'equip és el de
l'amistat. T'habitues a treballar en grup i a sacrificar-te perquè l'equip guanyi. En
definitiva, el més important és l'autodisciplina, la pràctica del joc col·lectiu i els
amics que fas”.
La seva activitat social i cultural
Jeroni Moner va compaginar també la seva carrera professional amb la intervenció
en el camp cultural.
Ha estat, i és, un destacat activista cultural des de jove. Va formar part del grup
Presència 63, que va organitzar exposicions artístiques a Banyoles. El 10 d'octubre
de 1963, a la Pia Almoina, aquest grup va presentar obres que incorporaven el món
industrial i els objectes. El grup Presència 63 estava format, a més de per Jeroni
Moner, per Jordi Gimferrer, Antoni Mercader i Lluís Güell. Des del 1959 al 1963 va
pintar uns quants quadres que, posteriorment, el 1990, amb el nom d’Espais
capturats, es varen exposar al bosc de Can Ginabreda.
Així mateix, va ser un dels membres fundadors del grup artístic i cultural del grup
Tint-1 (1971-1973), que va recuperar el patrimoni arquitectònic de Banyoles i va
organitzar exposicions destacades a la ciutat. Després va ser membre també del
grup del Tint-2 (1974-1976). El Tint-2 va ser un col·lectiu multidisciplinari, format
per escultors, pintors, dissenyadors, arquitectes i intel·lectuals, que va representar,
a finals de franquisme, una experiència de referència per a la modernització de la
cultura i l'art català. Mitjançant un discurs d'arrel anticapitalista, el Tint-2 va
focalitzar el seu interès a qüestionar les pràctiques simbòliques, els gustos i les
conductes de les classes dominants i les polítiques culturals oficials, sobretot a
través les manifestacions realitzades a la Llotja del Tint (al Tint).
El Tint-2 a diferència del Tint-1 va seguir una línia diferent, marcada per una
actitud més d’anàlisi, reflexió i crítica. En definitiva, va manifestar una clara
voluntat d’intervenir en el debat cultural i polític contemporani. Jeroni Moner era un
dels seus membres, juntament amb Xicu Cabanyes, Jaume Fàbrega, Esteve
Palmada, Lluís Pau, Josep Riera, Lluís Vilà, Raimon Planells, Tomàs Cortada o Pere
Comas.
Després de la mort del general Franco, el novembre de 1975, es va crear un
escenari de creixent politització, d’agudització dels conflictes i de conquesta de
nous espais de llibertat, al qual els integrants del Tint-2 no en van ser aliens. En
conseqüència, aquesta nova conjuntura va comportar que sorgissin vies
d’intervenció més directes que la crítica sociocultural. Davant dels canvis
ocorreguts, es va decidir la dissolució del Tint-2. Els grups Tint-1 i Tint-2 van
sobrepassar l'abast dels límits comarcals i eren una referència arreu.
En aquest anys participa activament en la lluita contra el franquisme, a nivell
cultural i polític. Des dels seus anys d’estudiant universitari s’ha implicat en l’acció
política. En aquest moment va intervenir activament a la vida política i social de la
ciutat. A Banyoles va ser membre de l’Assemblea Democràtica de la Comarca de
Banyoles, i de la Comissió per al reconeixement de la Comarca. Més endavant, va
participar en la fundació, a la dècada dels anys vuitanta del segle XX, de la
Plataforma Progressista de les Comarques Gironines.
La seva idea d’aquest període i la del seu paper, es mostra clarament en les seves
paraules, quan es defineix com a un ciutadà actiu i compromès:
”Sempre he estat una persona activa, un ciutadà que participa en la societat a
partir d'allò que més t'agrada: l'esport, la cultura, etc. Això ja és fer política i, una

ciutat petita, té l'avantatge que facilita aquesta participació: era lògic que amb les
primeres possibilitats de participació política democràtica m'hi impliqués de
seguida.”
És en aquesta època quan va ser membre del consell de redacció de la revista local
El Bagant, en va ser fundador i col·laborador habitual.
La seva estimació pel patrimoni arquitectònic l’ha portat a formar part de diferents
juntes del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i, finalment, en va ser president
(1994-2011). També n’ha estat secretari (1977-1983), vicepresident (1988-1992) i
vocal de patrimoni. Així mateix, ha estat membre del Patronat Eiximenis de la
Diputació de Girona.
S’ha interessat per la investigació sobre temes de patrimoni cultural i arquitectura i
ha publicat diferents estudis.
Com a investigador ha estudiat i promogut grups de treball sobre l’arquitectura de
la masia catalana, ha publicat articles i monografies i ha fet conferències i xerrades
sobre aquest tema i sobre d'altres relacionats amb l’arquitectura medieval,
especialment del Pla de l’Estany. Ha participat en congressos i trobades
d’estudiosos i ha col·laborat a la Catalunya Romànica, en el volum V del Gironès, la
Selva i Pla de l’Estany (1991). Ha participat, entre d’altres, a les Primeres jornades
sobre l´estany de Banyoles (1986) i en diferents col·loquis de Tardor, organitzats
pel Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i la Universitat de Girona, amb
conferències (i després escrits) sobre l’edifici de la Farga (1997), l'estructura
tipològica del mas: els precedents medievals (1998) o els recs de Banyoles (2014).
I ha publicat articles al Calendario mensual ilustrado de caza y pesca fluvial y
marítima, armas y guarderia (1950), Horizontes, el Cartipàs de Festa Major de
Banyoles, El Bagant, Revista de Banyoles, Revista del Club Natació Banyoles,
Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles o el Butlletí del Centre
d’Estudis Comarcals, per citar-ne algunes.
El 1981 va publicar, conjuntament amb Arcadi Pla i Josep Riera, un monogràfic
sobre la masia a la revista 2C, Construcción de la Ciudad. D'aleshores ençà ha
continuat investigant i publicant en diversos llibres col·lectius, entre els quals, cal
destacar: La concòrdia sobre les aigües de l´estany. Edició commemorativa del
tercer centenari de la escriptura de transacció de l´estany de Banyoles (16851985) (1985), Banyoles a l'ombra dels JJOO 92 (amb Josep Riera, Carles Abellà,
Tomàs Garrofé i Rosa Tubert, 1987), Fitxes d'arquitectura de Banyoles (amb Josep
Riera, 1987), “La Sala com a espai vertebrador de l'evolució tipològica del mas” (a
El mas català durant l'Edat Mitjana i la moderna (segles IX-XVIII), 2001), l’Atles del
Pla de l’Estany (2002), "Les cases de Banyoles”, "La Vila de Banyoles”, i "L'origen
de la masia clàssica" (a L'Art Gòtic a Catalunya. Arquitectura III. Dels palau a les
masies, 2003) o La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració (amb Rosa
Lluch, 2005).
Així mateix, va ser pregoner de la Festa de Sant Martirià el 2002 i ha format part, i
forma part, de nombroses comissions d’estudi municipals, sobretot en les que es
tracten assumptes de patrimoni cultural i arquitectònic.
Com va dir en l'entrevista a Ràdio Banyoles quan va ser nomenar pregoner de Sant
Martirià, ell considera que:
”No penso que sigui la persona més adequada per transmetre grans missatges.
Considero que el missatge s'ha de transmetre cada dia treballant perquè millori la
població i el nostre entorn immediat (...)”.
Jeroni Moner i Codina ha estat, i és, una persona activa en la lluita quotidiana per a
la millora de Banyoles. És, en primer lloc, un banyolí de cor i de fets, una persona
que s’ha dedicat a millorar la ciutat de Banyoles. Per tots aquests motius, i per la

seva activitat en l'àmbit cultural, Jeroni Moner i Codina es fa mereixedor de la
Medalla d'Or de la ciutat de Banyoles”.
Per tot l’explicitat, aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
Primer. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de Banyoles al Sr. Jeroni Moner i
Codina, en reconeixement als serveis a la ciutat de Banyoles i a la seva activitat en
l’àmbit cultural i social.
Segon. Lliurar la medalla d’or en un acte públic d’homenatge al Sr. Jeroni Moner i
Codina que prèviament s’anunciarà.
Sr. Alcalde:
Aquest tema ja l’estem tractant fa mesos en les Juntes de Portaveus. Penso que és
un acte de justícia i que tots ho hem considerat d’aquesta manera: que és una
persona activa en molts àmbits dintre la Ciutat, i, una persona que sempre ha estat
a disposició i a treballar per la Ciutat, -hi ha estat, hi està, i com diu ell, mentre el
cos aguanti hi estarà-.
Per tant, jo crec que aquest reconeixement tocava, i, espero, tal i com hem parlat
avui, tothom ho consideri d’aquesta manera.
Volem mirar si podem fer aquesta entrega de la Medalla d’Or al Sr. Jeroni Moner i
Codina el dissabte de Sant Martirià, i, que seria el dia 21 d’octubre.

Votació de l’acord. CONCESSIO DE LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT AL SR.
JERONI MONER I CODINA. S’aprova per unanimitat.

1.7.- PROP_ACORD ADHESIÓCENTRALCOMPRES ACM 14092017

ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL.

ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu,
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment,
assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis
en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci

Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els
ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la
Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així
com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL
per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va
aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals
per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en
l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per
un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió
a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents
acords.
2. Article 156 del TRLCSP
pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l' Administració local (LRSAL).
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
5. Article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
que preveu que les Entitats Locals, d’acord amb la Constitució i les lleis, tindran
plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar
tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics,
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les
lleis.

Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa el següent:
ACORD
1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles perquè en nom i representació
d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin
necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents
Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Intervencions.
Sr. Alcalde:
Aquest tema també l’hem explicat. És una adhesió de compra centralitzada que
l’Associació Catalana de Municipis a través del Consorci Català pel
Desenvolupament Local ho fa per diferents qüestions: assegurances, gas,
electricitat, uniformes de la Policia Local, vehicles, etc. Amb el tema d’assegurances
hi estem adherits, en tot cas, en general, quan tinguem alguna cosa que sigui
d’interès per l’Ajuntament ho podem fer perquè això és per tots els Ajuntaments de
Catalunya.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
Simplement volem explicar el nostre vot. Com que no sabem quins criteris
s’escolliran dintre d’aquesta borsa per elegir les empreses, quins criteris ètics, hem
decidit que ens abstindrem en aquest punt.
Sr. Alcalde:
En tots els casos són concursos oberts per quantia. Ho dic perquè jo en formo part
del consorci en representació de la Diputació de Girona.
Són concursos de gran quantia, per exemple, la possible compra d’energia elèctrica
per tots els pobles que s’hi vulguin adherir. Són concursos macro. Fins i tot són
d’aquests concurs que s’han de comunicar a Europa perquè pot venir qualsevol
empresa de la Unió Europea.
Per vehicles són oberts, poden ser vehicles per la brigada, per la policia, llevaneus,
uniformes de policies i que se’n poden comprar per tot Catalunya ja que ara s’han
unificar els uniformes dels mossos d’esquadra i de la policia; això vol dir que se’n
poden comprar grans quantitats.

Votació de l’acord. ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL: 15 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2
abstencions (grups municipals: CUP). S’aprova per majoria absoluta.

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

2.1.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2015 05092017

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI DE
2016.
Vist que la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data 19 de juny de
2017, va informar favorablement el Compte General de la Corporació de l’exercici
2016.
Atès que el Compte General de l’exercici de 2016 i els seus justificants, han estat
exposats al públic a través de la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 125 del dia 30 de juny de 2017 a efectes de reclamacions
i observacions.
Atès que durant el termini de 15 dies hàbils, transcorreguts entre els dies 1 i el 21
de juliol de 2017, i els vuit dies següents (del 22 de juliol al 2 d’agost de 2017) no
s’han presentat reclamacions, ni cap observació, a efectes i de conformitat amb el
disposat a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei, Reguladora de les Hisendes
Locals.
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici de 2016, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

Sr. Alcalde:
Es posa a votació el Compte General de la Corporació de l’exercici 2016 després
que s’hagi reunit la Comissió de Comptes; després que hagin estat exposats a
exposició pública i no hi hagi hagut cap al·legació, per tant, es proposa a votació
l’aprovació definitiva i trametre-ho abans del 15 d’octubre a la Sindicatura de
Comptes.

Votació de l’acord. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI DE 2016: 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i
Unió i Junts per Banyoles), 2 vots en contra (grups municipals: CUP) i 1
abstenció (grups municipals: ICV-IdB). S’aprova per majoria absoluta.

2.2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 57/2017
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 57/2017 PER TRANSFERÈNCIES ENTRE
PARTIDES
Vistos els Informes proposta de modificació de crèdit, per transferències entre
partides, de l’àrea de Serveis a les Persones, en relació a la necessitat de
redistribuir el crèdit consignat en diferents partides del Pressupost de 2017.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es
Ple, l’adopció dels següents

PROPOSA a l’Ajuntament

ACORDS :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 57/2017, per
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el
següents quadres:

Org. Prog.

Econom.

ALTES

BAIXES

40

33301 62246

MACB. PROJ. RESTAURACIÓ MACB FASE 5

53

92300 62608

INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ MAQUINARI INFORMÀTIC

6.000,00

32

13200 22701

MOBILITAT. SERVEI DE PROTECCIÓ ESCOLAR

2.894,15

31

15320 61908

PAVIMENTACIÓ VP. REPOSICIÓ I MILLORA VIES PÚBLIQUES

40

33000 62201

CULTURA. ADQUISICIÓ EDIFICI

40

33000 62209

CULTURA. REPOSICIÓ EQUIP. CULTURA I PATRIMONI

-6.000,00

42

32000 21200

EDUCACIÓ. REP., CONSERV. I MANT. EDIFICIS

-2.894,15

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

300.015,00

46.000,00
-346.015,00

354.909,15

-354.909,15

Segon.- Afegir a la Modificació de Crèdit 57/2017 per Transferències de Crèdit
entre Partides les partides següents:

Org. Prog.

Econom.

ALTES

45

34210

62212

ESPORTS. INVERSIONS ESPORTS

40

33000

62201

CULTURA. ADQUISICIÓ EDIFICI
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

BAIXES

42.970,72
-42.970,72
42.970,72

-42.970,72

Tercer.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.

Intervencions.
Sr. Alcalde:
Bàsicament, són aquests 300.015,00 euros destinats a l’última fase del projecte de
restauració del Museu Arqueològic. Com sabem hem demanat un ajut
d’1.017.000,00 d’euros en què l’Ajuntament hi aportaria el 30% i un 1,5% del fons
de despesa cultural del Ministeri de Foment i Cultura, en aquest cas.
Ens fan fer una reserva pressupostària el 2017, tot i que l’obra no pot començar
fins el 2018; en el moment de la presentació volien una carta de compromís, per
tant, quan ens demanin la documentació poden reclamar la modificació de crèdit
perquè toca. Per això, nosaltres hem de tenir reserva de crèdit de 300 mil euros.
Tot i així fins el mes de març no sabrem si això pot sortir bé, és a dir, si ens poden
donar l’ajut. Si no ens donen l’ajut quedarà pendent en el Pressupost del 2018.
També hi hauria l’adquisició de maquinari informàtic, a Mobilitat, servei de
protecció escolar, pavimentació de via pública que són els fanals de la Plaça de les
Rodes i el canvi de leds del Pavelló de la Draga. De Cultura reposició d’equipament i
patrimoni i d’Educació manteniment d’edificis. I com que de moment no es compra
l’edifici de la biblioteca estirem la reserva d’aquells 500 mil euros que hi havia en el
seu moment.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB:
Nosaltres ens adherim a la petició que va fer en David Juan en aquesta última
comissió informativa de fer-nos arribar, no només als grups municipals sinó a la
resta de la ciutadania, l’acumulat gastat en el Projecte del Museu Arqueològic,
perquè s’han fet petites intervencions, s’ha anat acumulant, i, per tant ha arribat el
moment de dir que hem invertit molt i que a més a més encara queda pendent
molt per als propers anys.
Aquest és un projecte molt important, ho hem fet diferent de l’altre museu
d’aquesta ciutat, poc a poc, sosteniblement, per tant, creiem que ja es hora de
passar comptes.
Sr. Alcalde:
Ens anirà bé a tots fer aquest resum. És veritat que portem 6 o 7 anys amb
aquestes obres. Vàrem començar amb l’ajut del Ministeri de Cultura amb 235 mil
euros, aproximadament, uns 700 mil euros, un ajut de l’1% cultural de 160 mil
euros, 860 mil euros, un ajut de l’Ajuntament de 130 un milió d’euros i petits ajuts
de la Diputació de Girona, i que per tant devem estar al voltant d’1.100.000,00
euros en aquest moment.
I que amb les baixes que hi ha hagut segur que s’han fet obres per un valor de
molt més sobre el projecte perquè hem exhaurit tots els recursos. La Generalitat de
Catalunya havia de començar les obres però l’empresa va fer suspensió de
pagament quan s’havien de començar les obres, per tant, ara s’haurà de fer
l’adjudicació en el segon que va quedar. Això vol dir que ara seran uns 180 mil
més. I, ara afinant al cèntim són al voltant 1.300.000,00 mil euros entre totes les
aportacions.

Ara, aquesta obra la farà la Generalitat de Catalunya i aquest 1.015.000,00 euros la
restauració del museu, no la museïtzació, quedaria acabada. En tot cas, pensin que
el 2007 o 2008 quan vàrem aprovar el que seria el museu vàrem parlar de 5 o 6
milions d’euros. Però sí que llavors quedaria la museïtzació.
En tot cas, per la crisi el que puc dir és que quan hi ha hagut 150 mil euros s’han
gastat 150 mil euros i quan hi ha hagut una baixa s’ha reinvertit. I, crec que no em
puc equivocar gaire dels números que li he fet, però, sí que ho farem bé perquè no
costa res fer-ho.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
Simplement dir que nosaltres ens abstindrem en concordança amb els Pressupostos
del 2017.
Votació de l’acord. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 57/2017 PER
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES: 14 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups
municipals: CUP i ICV-IdB). S’aprova per majoria absoluta.

3.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Explicació del Sr. Alcalde:
Recordaran que nosaltres havíem dit que arreglaríem les dues rotondes: la de la
entrada sud, Plaça Europa de les Nacions, i la de l’entrada nord, GIP-5121, que és
la Carretera de Fontcoberta.
Com saben ho vàrem posar en les inversions financerament sostenibles. El projecte
inclou les dues rotondes però estan diferenciades en el pressupost, primer farem la
que toca ara i estarà aprovat per quan es faci la segona rotonda l’any que ve.
Per tant, avui el que proposem és l’aprovació del projecte on hi ha les dues
rotondes tot i que l’execució per aquest any serà la de la rotonda de l’entrada nord i
la de l’entrada sud es farà quan pressupostàriament es pugui executar.

Sr. Alcalde:
Primer de tot es proposa a votació la urgència d’aquest tema.
Resultat: S’aprova per unanimitat la seva urgència.
3.1.- Aprovació inicial del projecte d'adequació de dos rotondes (1. entrada
sud - Europa de les nacions - 2. entrada nord - GIP-5121)

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DOS ROTONDES A
BANYOLES
VIST l’expedient X2017001626 que conté el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DOS
ROTONDES A BANYOLES. ROTONDA ENTRADA SUD – EUROPA DE LES
NACIONS I ROTONDA ENTRADA NORD – GIP-5121, redactat per L’Enginyer

Paisatgista MFF, amb un pressupost d’execució per contracte de 65.291,85 € (IVA
INCLOS).
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal.
ATÈS que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i
requisits que exigeix el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els articles 24 a
33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, ROAS)
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix,
segons l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació
pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva; sense que es
pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de
reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles
34, 35.2 i 37.6 del ROAS.
ATÈS que la competència per a la seva aprovació correspon al Ple, d’acord al que
estableixen l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’article 52.2 o), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
atribueixin al Ple la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis
quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no
estiguin previstos en els pressupostos.
Per l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DOS
ROTONDES A BANYOLES. ROTONDA ENTRADA SUD – EUROPA DE LES
NACIONS I ROTONDA ENTRADA NORD – GIP-5121, redactat per L’Enginyer
Paisatgista MFF, per import de 65.291,85 € (IVA INCLOS)
SEGON.- DISPOSAR la submissió del projecte esmentat a informació pública per
un període de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l’Anunci
corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial.

Intervencions.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Nosaltres ens abstenim perquè no hem pogut valorar el projecte convenientment.

Votació de l’acord. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE
DOS ROTONDES A BANYOLES: 15 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 abstencions (grups
municipals: CUP). S’aprova per majoria absoluta.

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

Intervencions.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB:
Tenim cinc preguntes.
Una és referent al tema Aigües de Girona i tot l’embolic judicial que hi ha. Sembla
que ha sortit algun nom relacionat amb una empresa banyolina i que l’Ajuntament
de Banyoles hi té una relació, per tant, ens agradaria saber l’opinió d’aquest
Ajuntament respecte a aquest tema si és que la té.
En segon lloc. Els reclamem, ja ho vàrem fer el mes de juliol i ara ho tornem a
reclamar, que convoquin ja el concurs pel bar de l’Ateneu i, per tant, que ens tenen
a disposició de la mateixa manera que ens hi varen tenir pels Banys Vells per fer
propostes constructives per millorar la gestió d’aquest espai.
En tercer lloc. El Consell de Barris de la Vila Olímpica. Com el tenim si hi ha una
previsió; és una pregunta recurrent que tenim.
Tenim la pregunta de camins escolars. Felicitar la inversió i les propostes de tot el
que s’ha fet per millorar els camins escolars per anar a l’escola de manera segura,
que s’han fet a diferents punts de la ciutat. En alguns llocs ha estat molt convenient
i en d’altres ja hem fet arribar la nostra preocupació a en Lluís Costabella, que a la
rotonda fer passar les bicicletes amb els cotxes en aquella rotonda no ens sembla el
mes segur. Li vàrem fer arribar la nostra opinió a en Lluís Costabella i, per tant,
l’informe tècnic valorarà si ens equivoquem o no.
També hem vist com ha quedat pendent després de la inauguració del camí del
Sota Monestir que passa entremig dels horts, el carrer Orient. No s’hi ha fet cap
inversió, no s’hi ha fet res. Segueix sent un camí perillós. Ara comencem un nou
curs escolar amb un camí amb molta seguretat i que segueix tenint un tros molt
perillós.
Per últim. Nosaltres hem presentat en diferents ocasions propostes i mocions;
nosaltres i la CUP dient que en aquesta ciutat tenim diferents espais en desús:
davant l’Ajuntament tenim una parcel.la, davant l’espai de la Gent Gran tenim una
altra parcel.la. Nosaltres veiem que com que amb mocions no ens en sortim, doncs,
si podem parlar amb el Regidor que pertoqui sigui el de Via Pública, d’Urbanisme o
el de Cap d’Àrea i convocar-nos a una reunió per abordar quantes parcel·les tenim
en aquesta ciutat en desús i quina possibilitat tenim de donar-los-hi una utilitat.
En forma de pàrquing temporal o de places temporals. Nosaltres creiem que
aquestes parcel·les les podríem utilitzar arribant a un acord amb els propietaris de
manera temporal d’alguna manera.
Sr. Alcalde:
El tema Aigües de Girona és un tema d’aigües de Girona no és un tema de
Banyoles, per tant, la decisió l’han de prendre Aigües de Girona i que malgrat tot
no té cap relació amb l’Ajuntament de Banyoles ni amb Aigües de Banyoles, i, no
ens posarem allà on no toca.

A més, aquí hi ha hagut un gest per part de la persona interessada que, abans que
sortís a la premsa, ha vingut a explicar-me aquest fet. Per tant, en aquest cas no
ens implica per res.
Jo els agraeixo a tots els grups el tema del bar de l’Ateneu. Nosaltres ara estem
quantificant el que val adecentar aquella instal·lació i n’acabarem de parlar quina és
la millor opció amb l’empresa concessionària; si ells volen continuar amb la
concessió o no.
Per tant, quan aquesta última decisió estigui presa per part de la concessionària si
s’ha de fer un concurs acabarà d’aquesta manera i si no s’ha de fer un concurs
acabaran la concessió i farem l’arranjament del bar.
El Consell de Barri de la Vila Olímpica ho estem mirant. Hem de parlar també amb
diferents veïns de la Vila Olímpica perquè tampoc està constituïda l’associació del
barri i hem de mirar com ho fem. Ja li dic que la intenció és fer-la.
El que ens diu de la rotonda contrasta amb el que ens diuen els pares. Els pares
ens han fet arribar que estan contents amb aquesta situació, per tant, veurem
quina evolució té. Nosaltres juntament amb la Policia estarem vetllant si aquesta és
la solució i si no ho és anirem per un altre camí.
El Carrer Orient no és fàcil. Hem parlat amb els propietaris per fer una cessió d’un
espai de terreny al costat dret anant cap al Monestir per poder-ho eixamplar una
mica. Això seria una cessió dels veïns o una compra d’uns metres. Hem trobat bona
predisposició però no és fàcil de solucionar en pocs mesos.
Sobre els espais en desús. Aquesta reivindicació també l’ha feta Esquerra
Republicana vàries vegades. Això que ha dit n’hem parlat amb els propietaris i en
algun cas ens en podríem sortir. Aquest espai de davant l’Ajuntament els
propietaris ens diuen que de moment no perquè tenen a prop de poder-hi fer
habitatges. Tot i així els hem dit sobre aquest tema que si ho accepten en poc
temps ho podríem resoldre. Aquí havent-hi a prop zona blava uns aparcaments
gratuïts pot passar que la gent digui alguna cosa. Per això que, no es una qüestió
d’ingrés per l’Ajuntament sinó de números per la mateixa empresa.
També, a l’Avinguda dels Països Catalans de moment no ens en sortim en canvi
tenim alguna altra proposta per estudiar a prop de l’Avinguda dels Països Catalans.
Per tant, he de dir que aquest tema tot i que no surti per parlar-ne no l’hem deixat.
Sr. Joan Luengo:
Gràcies per les respostes; ens deixen tranquils.
Vull aprofitar la contrarèplica però no per dirigir-me a vostè. Nosaltres aquesta
setmana hem imprès diferents llistes de la “compra” de coses que es poden fer
durant aquesta setmana. I, veient el que passarà el proper diumenge, 1 d’octubre,
animar als ciutadans i ciutadanes a omplir la llista de la “compra”, per tant, que
votin, que participin, que es mobilitzin, que encartellin, que resisteixin pacíficament
i que lluitin contra la repressió.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
És sobre el Referèndum de l’1 d’octubre. Ens agradaria saber com és que no s’està
emeten publicitat a Ràdio Banyoles. Això ja li vàrem fer arribar a vostè un dia que
ens vàrem trobar en alguna concentració. Volem saber quin és el motiu.
Sr. Alcalde:

En tot cas sobre el Referèndum de l’1 d’octubre, jo com a Alcalde no he dit ni he
deixat de dir res a ningú pel que fa a aquest tema.
En el cas de Ràdio Banyoles com també a tots els membres de la Corporació, la
Secretaria de la Corporació els ha passat l’advertiment per escrit que s’havia de
passar d’acord amb la llei.
I, aquesta Alcaldia, en són testimonis els funcionaris de la Corporació, que nosaltres
sempre els hem dit que no obligaríem a cap funcionari que vagi en contra de
qualsevol decisió que ells mateixos puguin prendre. Una altra cosa és el voluntariat
en què sí poden fer el que ells vulguin.
I, tant el Secretari de la Corporació que tenia l’obligació d’advertir-nos, com jo
mateix, com a Alcalde, que tenia l’obligació de dir que no obligaríem a ningú a fer
absolutament res que no vulguin fer, ni molt menys.
Nosaltres, crec, que hem de fer una cosa fonamental i que és protegir a tota la gent
que treballa a l’Ajuntament en tots els sentits i així ho vaig manifestar en els –
staffs- que fem els dilluns als caps de serveis, demanant que traslladessin
l’advertiment que ningú se sentís obligat a fer res en aquest sentit; com també la
Secretaria que va fer l’advertiment per escrit.
Sra. Alexandra Pazos:
Entenem aquesta postura, però, hi ha ràdios públiques com Ràdio Salt o Catalunya
Ràdio que s’està emetent. Potser, s’hauria d’assumir políticament la responsabilitat.
Teníem aquest dubte. En tot cas, una fórmula seria: assumir-ho políticament.
Rèplica del Sr. Alcalde:
Bé. queda dit.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Nosaltres volem fer públic el nostre suport a l’Alcalde per la citació judicial que s’ha
tramès a tots els Alcaldes. Per quan la rebi, ho avancem; animar-lo a seguir
endavant amb aquesta repressió que està aplicant l’Estat Espanyol. Estarem al seu
costat per tot el que calgui.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. En tot cas, els hi faré saber quan em citin. He de dir que a dia
d’avui no estic citat.

Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Nosaltres teníem una sèrie de preguntes que havíem preparat; de fet són
preguntes que fan referència a preguntes ja fetes en Plens anteriors i que no han
quedat resoltes, però, ens sembla que en el moment que estem vivint aquestes
setmanes trasbalsades podem posposar-les. Per tant, esperem que es resolguin en
el seu moment.
Per tant, no tenim preguntes en aquest Ple però sí que ens hem encoratjar tots
nosaltres i que puguem arribar a bon fi aquest diumenge i celebrar el Referèndum.
I, que es mantingui aquesta il·lusió, aquest fervor i aquesta tranquil·litat que hi ha
hagut aquestes dies i aquestes últimes setmanes a la nostra ciutat.
Sr. Alcalde:
Doncs, bé, ho compartim tots plenament.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió i diu que el proper Ple serà, dimarts, 24 d’octubre. I
dóna les gràcies a tothom.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
19:45h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.

