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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 
D’ABRIL DE 2015 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre del dia 27 d’abril de 
2015, 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., Miquel 
Vilanova Cullell, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle, Joana Vilà Brugué i 
Lluís Butinyà Teixidó i dels Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost 
Genís, Anna Ribas Planella, Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana, Xavier 
Bosch Pujol, David Juan Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Ferriol Masó Frigolé, 
Jordi Bosch Lleó i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.  Hi és 
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras. 
 
 
Parla el Sr. Alcalde  i els diu:   “Bon vespre a tots i a totes. 
Als Regidors i Regidores, a la gent que ens acompanyeu i, especialment, als de 
l’Institut Josep Brugulat que avui heu volgut venir a escoltar una sessió plenària. 
La sessió d’avui espero que no sigui llarga perquè a vegades acabem a les 12 de la 
mitjanit. 
En tot cas, benvinguts i que tingui la utilitat que vosaltres li vulgueu donar.” 
 
 
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:  25 de març de 2015 
extraordinari i urgent i 30 de març de 2015 ordinari. 
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:  25 de març de 
2015 extraordinari i urgent i 30 de març de 2015 ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del 23 de 
març al 17 d’abril de 2015. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 23 de 
març al 17 d’abril de 2015 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm. 
2015.963, de 23 de març de 2015, al núm. 2015.1260, de 17 d’abril de 2015. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Sorteig dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions 
locals del dia 24 de maig de 2015. 
Mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, han estat convocades les 
eleccions locals que se celebraran el diumenge dia 24 de maig de 2015. 
De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de 
gener, per la que es modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
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Electoral General (LOREG), el President i els vocals de cada Mesa són designats per 
sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la 
Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, 
si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el 
termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació 
professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. 
També disposa que es procedirà de la mateixa manera per al nomenament de dos 
suplents per a cadascun dels membres de la Mesa i que el sorteig es realitzarà 
entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, en el cas 
d’aquestes eleccions correspon fer-se entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015. 
En l’expedient núm. H131.2014.2058 relatiu a dites eleccions consta la normativa 
que regeix la designació dels membres de les Meses electorals i la Doctrina de la 
Junta Electoral Central (JEC) en relació a aquesta designació en la que en la sessió 
del 9 de febrer de 2000 acorda que “la designació dels membres de les Meses 
electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic –i no a l’Alcalde ni a 
una Comissió designada pel Ple ni a altre membre de la Corporació en qui el Ple 
delegui-  que s’haurà de celebrar sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona –
de la que el Secretari de l’Ajuntament n’és el delegat-, la qual cosa es tradueix en 
l’adopció de les mesures que aquella consideri, en el seu cas, procedents”. 
En aquest punt de l’ordre del dia i a les ordres de la Presidència del Ple de la 
Corporació, la persona encarregada dels Serveis Informàtics procedirà a l’execució 
del programa informàtic que realitzarà electrònicament el sorteig públic. El resultat 
serà certificat pel Secretari de l’Ajuntament i tramés a la Junta Electoral de Zona 
(JEZ) de Girona. Les designacions es notificaran a les persones interessades en un 
termini de tres dies i aquestes disposaran d’un termini de set dies per presentar 
al�legacions davant la JEZ de Girona. 
Les notificacions negatives i les excuses acceptades per la JEZ se substituiran amb 
l’elector/a immediatament posterior. 
 
El Sr. Alcalde   diu: 
“Aquesta vegada hi ha tres Meses Electorals més, per tant, s’han d’elegir a més 
persones.”  
 
Intervé el Secretari de la Corporació   i fa la següent explicació: 
“Tal i com ha comentat el Sr. Alcalde de 17 Meses Electorals passem a 20.   Així, hi 
haurien 3 Meses Electorals més. 
 
Ara, procedim a fer el sorteig;  el qual es fa de forma aleatòria i informàtica. 
I una vegada realitzat el sorteig procedim a imprimir els components de les 20 
Meses Electorals.  Consten d’un President i dos Vocals, i, dels corresponents 
suplents.   Per tant, a cada Mesa Electoral hi ha 9 membres; 3 titulars i 6 suplents. 
A partir de demà es realitzaran les notificacions individuals dels membres elegits en 
aquest sorteig;   els quals es podran excusar, si escau, a la Junta Electoral de Zona 
d’acord amb causes justificades i motivades. 
 
També, dir que, demà sortiran al Butlletí Oficial de la Província les candidatures 
proclamades definitives.   I, els candidats a les cinc candidatures que es presenten 
al municipi de Banyoles no poden ser membres de les Meses Electorals, per tant, en 
aquest cas, s’haurien d’excusar i excloure per aquesta incompatibilitat. 
Per això, hi ha els suplents que els substitueixen d’acord amb el sorteig realitzat. 
També, les persones entre els 65 i 70 anys poden excusar-se i no participar si ho 
estimen convenient.” 
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El Sr. Alcalde   diu:   “Doncs, bé, aquí tanquem aquest tema.” 
 
1.4.- Donar compte de la sentència 152 del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 3 de Girona, procediment abreujat 196/12, interposat per LLPD i 
AXC contra l’Ajuntament de Banyoles i la companyia d’assegurances 
Mapfre. 
Es dóna compte de la sentència 152/2015, per la qual es desestima la demanda 
interposada pel Sr. LLPD i AXC contra la resolució de 7 de març de 2012 per la qual 
es desestimava el recurs interposat contra el decret d’alcaldia 2012.196 de 25 de 
gener de 2012 que desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial pels 
danys causats per l’enderrocament d’una tanca la llicència d’atorgament de la qual 
fou atorgada per l’Ajuntament de Banyoles. En els fonaments de dret de la 
sentència es fa esment que en aquest cas no existeix nexe causal. 
No hi ha imposició de costes a la part contrària. 
Contra aquesta sentència no hi cap recurs. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I HISENDA 
2.1.- Acord complementari i rectificador dels anteriors acords plenaris de 
cessió del solar de l’Institut Josep Brugulat a la Generalitat de Catalunya. 
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del 25 de febrer de 1982, 
posteriorment rectificat per acord plenari de 29 d’abril de 2013, en virtut dels quals 
l’Ajuntament de Banyoles va fer cessió gratuïta del domini de la finca registral 
5705, corresponent al solar de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, a favor de la 
Generalitat de Catalunya, amb destinació a centre d’educació secundària. 
Atès que la rectificació de l’acord inicial de cessió, adoptat l’any 1982, va venir 
motivada pel fet que l’Ajuntament va constatar que la finca cedida figurava encara 
a nom seu al Registre de la Propietat, ja que la cessió esmentada no s’havia 
formalitzat ni notarialment ni registralment. 
Vist l’escrit rebut de la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en data de 24 de març de 2015 
(RGE 3848), en què es demana a aquest Ajuntament un acord complementari i 
rectificador dels anteriors, així com d’altra documentació actualitzada del solar 
cedit, per tal de poder fer-ne l’acceptació formal. 
Atès que cal adaptar la superfície i límits del solar a la realitat fàctica i urbanística 
actuals, ja que ha estat afectat per diverses modificacions de planejament des que 
va ésser cedit l’any 1982. 
Vist l’informe tècnic núm. 2015.1052 emès per l’Arquitecte Municipal en data de 21 
d’abril de 2015, descriptiu de la superfície i delimitació de la finca on s’ubica 
l’Institut Josep Brugulat de Banyoles. 
Vist allò que disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.  Rectificar el punt primer de l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació en 
sessió del dia 25 de febrer de 1982, de cessió gratuïta del domini de la finca 
registral 5705 a favor de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a centre 
d’educació secundària, posteriorment rectificat per acord plenari de data 29 d’abril 
de 2013, que quedarà redactat tal i com es transcriu a continuació: 
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“Primer. Cedir en domini a la Generalitat de Catalunya el solar de propietat municipal, 
qualificat de bé patrimonial, que es descriu a continuació: 
Porció de terreny de naturalesa urbana, amb una superfície de 9.545 m2, situat al sector 
de La Rajoleria de Banyoles, amb accés des de la Carretera de Figueroles. 

Referència cadastral: 1139302DG8613N0001WT. 

Límits: limita per l’est i pel nord amb la referència cadastral 17016A002002280000EY, 
que es correspon amb la parcel�la 228 del polígon 2 de Rústica de Banyoles, situada al 
sector de “La Rajoleria”; per l’oest, amb la referència cadastral 1139317DG8613N0001KT 
situada al sector UP1; pel sud, en part amb la mateixa referència cadastral 
1139317DG8613N0001KT situada al sector UP1 i en part amb la carretera de Figueroles 
situada a la banda nord dels aparcaments dels habitatges del sector Canaleta. 

Inscripció registral: Volum 1871, Llibre 106, Foli 1, Finca 5705 de Banyoles, Inscripció 1a 
del Registre de la Propietat de Banyoles.” 

 
Segon.  Comunicar aquest acord al Servei de Gestió de Construccions Escolars de la 
Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per tal que pugui regularitzar la titularitat registral de la 
finca cedida. 
 
El Sr. Alcalde   els diu el següent: 
“Com poden saber això ja s’ha fet tres vegades.   Espero que aquesta sigui l’última 
al llarg del temps ja que a nosaltres ens fan fer aquesta feina dels amidaments. 
No ens fa res fer-ho sempre i quan puguin fer aquesta ampliació de l’Institut Josep 
Brugulat ben aviat.”   
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’ Acord complementari i rectificador 
dels anteriors acords plenaris de cessió del solar de l’Institut Josep Brugulat a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
2.2.- Revisió complement de destinació del lloc de treball del Cap de Servei 
d'Urbanisme. 
Atès que, d’acord amb la relació de llocs de treball i l’organigrama municipal 
aprovat pel Ple per l’any 2015, el lloc de treball de Cap del Servei de Gestió 
Urbanística de l’Ajuntament de Banyoles, Grup A1,  figura amb un complement de 
destí 23, per coordinar els àmbits de planejament, gestió, disciplina urbanística i 
intervenció en l’edificació (llicències) i oficina municipal d’habitatge. 
Atès que així mateix en l’organigrama funcional, sota la seva direcció i supervisió hi 
ha dos llocs de treball d’arquitecte municipal amb un complement de destí de nivell 
25. 
Atès que cal resoldre aquesta distorsió de l’organigrama funcional, en el sentit 
d’ajustar els nivells de destí al que disposa el Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, 
pel que s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d’administració 
local, en el sentit que el complement de destí del cap de servei com a mínim ha de 
ser igual o superior al dels llocs de treball que estan sota la seva dependència 
jeràrquica i funcional. 
Atès que a nivell paral�lel al servei d’urbanisme hi ha el servei de serveis públics i 
medi ambient, comandat per un cap amb la categoria d’enginyer, amb un 
complement de destí 25. 
Atès que cal establir l’equiparació amb els dos caps de servei, des de l’Àrea de 
Secretaria i Recursos Humans, a efectes d’equitat interna, s’ha proposat atorgar un 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 5

complement de destí nivell 25 al lloc de treball de cap del servei d’urbanisme, amb 
efectes econòmics i administratius del dia 1 de maig de 2015. 
Atès que es compleixen amb els requisits establerts a l’article 3 del Reial Decret 
861/1986, conforme dins dels límits màxims (CD 30) i mínims (CD 20) d’un grup 
A1, el Ple de la Corporació assignarà el nivell a cada lloc de treball tenint en compte 
els criteris d’especialització, responsabilitat, competència i comandament, així com 
la complexitat territorial i funcional dels serveis en què estigui situat el lloc de 
treball. 
Atès que els requisits de comandament, complexitat funcional, especialització, 
responsabilitat i competència concorren en el present supòsit: 

a) Complexitat funcional: Cal resoldre les problemàtiques transversals i 
multisectorials que es plantegen en l’àmbit de l’urbanisme, medi ambient, 
l’ordenació del territori i l’habitatge i, en concret i de forma especial, a mig 
termini amb la coordinació i seguiment dels treballs de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística municipal (POUM), que ha de substituir l’antic 
PGOU de l’any 1984. 

b) Comandament i competència: Sota la seva direcció es produeix un 
comandament directe de 7 treballadors, i de forma coordinada amb serveis 
públics i medi ambient, amb 4 treballadors addicionals, un total d’11 
treballadors. 

c) Responsabilitat: Les repercussions en cas d’error a l’Àrea d’Urbanisme, i 
sobretot en l’àmbit de la gestió urbanística i intervenció en l’edificació 
privada per atorgament erroni de llicències, pot comportar responsabilitats 
patrimonials molt importants per funcionament anormal dels serveis  

Atès que d’acord amb l’establert a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2015, Llei 36/2014, de 26 de desembre, disposa que el complement de destí 
corresponent al nivell del lloc de treball que es desenvolupi, en les següents 
quanties referides a dotze mensualitats serà: 
Nivell 25: 7.433,64 € 
Nivell 23: 6.556,92 € 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Modificar puntualment l’organigrama funcional i la relació de llocs de 
treball de l’any 2015 de l’Ajuntament de Banyoles, en relació al lloc de treball de 
Cap de Servei de Gestió Urbanística, en el sentit de canviar el complement de destí 
23 pel complement de destí 25, d’acord amb la motivació i els arguments 
anteriorment exposats, a efectes d’equitat interna, amb efectes econòmics i 
administratius del dia 1 de maig de 2015. 
Així mateix, el lloc de treball s’anomenarà Cap de Servei d’Urbanisme, en comptes 
de Cap de Servei de Gestió Urbanística.  
Segon.- El contingut d’aquest acord s’integrarà en la propera valoració de llocs de 
treball que s’ha d’executar, que tindrà per objecte la revisió de l’organigrama 
funcional, els nivells de complement de destí i els diferents factors del complement 
específic, entre d’altres, en virtut del principi d’equitat i d’acord amb la petició 
realitzada per la Junta de Personal i Comitè d’Empresa.  
Tercer.- Notificar el present acord a la Cap de l’Àrea d’Urbanisme i a la Junta de 
Personal.  
 
El Sr. Alcalde   diu:   “Això ja es va explicar bé a la Comissió Informativa. 
És una regularització normal que s’ha de fer en aquest lloc concret.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Revisió complement de destinació 
del lloc de treball del Cap de Servei d'Urbanisme. 
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
2.3.- Sol�licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 
procedir a la reposició d’una plaça d’agent de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
Atès l’informe emès pel Secretari de la Corporació Municipal el dia 1 d’abril de 
2015, i que literalment diu: 
 
“Atès que el dia 13 de febrer de 2012, es va dictar la resolució número 400, conforme es 
concedeix al Sr. VLM la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats, a partir del dia 
14 de febrer de 2012, que no comporta la reserva del lloc de treball ni de destinació, ja que 
va obtenir una plaça d’agent de la policia local en propietat a l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro. 
Atès el que disposa l’article 21 de la Llei 36/2014, per la que s’aprova la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2015, conforme la taxa de reposició d’efectius del personal de la 
policia local serà del 100% (1/1). 
Ara bé, aquest supòsit de reposició només es pot tenir en compte, si previ informe de l’àrea 
d’intervenció s’acredita el compliment de l’estabilitat pressupostària, la regla de gestió de la 
despesa i la ràtio d’endeutament per sota del límit que disposa la Llei Orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària pels exercicis 2014 (liquidació) i 2015 (pressupost). 
El procediment a seguir serà adoptar un acord de ple, en el que es sol�licita la reposició 
d’aquesta plaça d’agent de la policia local vacant des de l’any 2012, i en que es posa de 
manifest que aquest mesura no comporta risc del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (autorització), 
prèviament a l’aprovació de la convocatòria del lloc de treball vacant. 
Per tot l’exposa’t, s’informa favorablement la tramitació de l’esmenta’t expedient.” 
 
Atès el que disposen l’article 21.Uno.2.C, 21.3 i 21.5 de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015. 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles compleix amb l’establert a la Llei Orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària, i en concret, la regla de gestió de la despesa, 
el límit d’endeutament viu, el període mig de pagament a proveïdors (PMP) i 
l’estabilitat pressupostària a data d’avui.  
Atès el que estableix la Disposició Addicional Setena de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives que modifica la Llei 16/1991 
de policies locals.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles, l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Sol�licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
per procedir a la reposició d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament de 
Banyoles, fins al 100% (1/1), d’una plaça vacant a la plantilla des de l’any 2012, 
d’acord amb els informes econòmics i jurídics emesos. 
Segon.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Banyoles per l’any 
2015, que englobarà única i exclusivament aquesta plaça, als efectes del que 
disposa l’article 70 de la Llei 7/2007 EBEP i 57 del Decret 214/1990, pel que 
s’aprova el reglament de personal dels ens locals. L’esmentada aprovació queda 
condicionada suspensivament a l’obtenció de l’autorització sol�licitada en el punt 
primer. 
Número places: 1 
Categoria: Agent Policia Local 
Règim: Funcionari de carrera 
Complement de destí: 14  
Règim d’accés: concurs-oposició  (article 6.1 del Decret 233/2002)  
Nivell de català: B 
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Tercer.-  Un cop rebuda l’autorització, publicar l’oferta pública d’ocupació al DOGC, 
al BOP, així com notificar-ho a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.  
Quart.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles, i al Cap de la Policia Local. 
 
El Sr. Alcalde    explica:  “Això és el que ens passa amb les noves normatives del 
Ministeri que per crear una plaça definitiva, encara que sigui de Policia Local i que 
no hi ha d’haver cap problema, ens fan demanar aquesta autorització.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Sol�licitud al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per procedir a la reposició d’una plaça d’agent de la 
Policia Local de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
TEMA D’URGÈNCIA 
 
El Sr. Alcalde   els diu:    “Hi ha un tema d’urgència. 
És una proposta de la Regidoria d’Urbanisme, -l’Aprovació inicial de l’Annex al 
Conveni Urbanístic de cessió de terrenys destinats a zones verdes i vialitat al Puig 
d’en Colomer, subscrit en data 24 d’abril, per la Sra. Maria Roser Nel�lo Puigdevall-. 
Com a primer punt s’hauria d’aprovar la seva urgència. 
El Ple de la Corporació aprova la urgència. 
 
I en segon lloc fer aquesta aprovació inicial. 
Es tracta de la cessió dels vials i les vies verdes de la part de dalt del Puig 
Colomer.” 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
3.1.- Aprovació inicial de l’Annex al Conveni Urbanístic de cessió de 
terrenys destinats a zones verdes i vialitat al Puig d’en Colomer, subscrit 
en data 24 d’abril, per la Sra. Maria Roser Nel�lo Puigdevall. 
Els SRS. JDC, MBP i MID són titulars de la finca registral 3640, inscrita al Registre 
de la Propietat de Banyoles al tom 2855, llibre 228, foli 12. Després de les 
segregacions efectuades la resta d’aquesta finca registral és de 12.810,1310 m2 i 
es destina a zona verda i vials de cessió obligatòria a l’Ajuntament de Banyoles. 
En data 30 de setembre de 1993 es va aprovar definitivament la divisió de la unitat 
d'actuació UA17 en dos polígons, A i B, per tal de fer més factible l'execució dels 
mateixos.  
Una part de la referida finca estava inclosa a la unitat d’actuació UA17B. 
Per acord del Ple de data 4 de maig de 1995 es va declarar, de conformitat amb 
l'article 73 del Reglament de gestió urbanística, la innecessarietat de la 
reparcel�lació de la UA17B en pertànyer la totalitat dels terrenys de la unitat a un 
sòl propietari i en tractar-se de sòl urbà i es va aprovar el projecte de parcel�lació 
de la pròpia unitat d'actuació UA17B redactat per l'arquitecte AFM i presentat pels 
SR. JDC i SRES. MBP i MID, atorgant-los les pertinents llicències de parcel�lació.  
En virtut d'aquest acord plenari, els titulars de la parcel�la única, finca registral 
3640, varen cedir les zones verdes i els vials a favor de l'Ajuntament de Banyoles.  
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El Ple de la Corporació, en sessió de 28 d’abril de 2014 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar el conveni urbanístic subscrit amb els Srs. JAB i MID en data 11 
d’abril de 2014 per a la cessió de zones verdes i vialitat al Puig de’n Colomer. 
Vist l’Annex al Conveni Urbanístic de cessió de terrenys destinats a zones verdes i 
vialitat al Puig d’en Colomer, subscrit en data 24 d’abril per la Sra. MRNP, en nom i 
representació pròpia i com a hereva universal del Sr. JDC. 
Vist el que disposen els articles 8.3 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 25 i 26 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Annex al Conveni Urbanístic de cessió de 
terrenys destinats a zones verdes i vialitat al Puig d’en Colomer, subscrit en data 24 
d’abril per la Sra. MRNP, en nom i representació pròpia i com a hereva universal del 
Sr. JDC. 
 
El text íntegre de l’annex al conveni té el següent tenor literal: 
 
“ANNEX AL CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ DE TERRENYS DESTINATS A ZONES VERDES I 
VIALITAT AL PUIG D’EN COLOMER DE BANYOLES 
Banyoles, 24 d’abril de 2015 
REUNITS 
D’una banda, l’Excm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Banyoles, Sr. MIQUEL 
NOGUER PLANAS, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra, en la seva 
condició de fedatari públic municipal. 
D’una altra, la Sra. MRNP,  
INTERVENEN 
El primer en nom i representació de l’Ajuntament de Banyoles. 
I la Sra. MRNP  en nom i representació pròpia, com a hereva universal del Sr. JDC, que en 
virtut d’escriptura de manifestació d’herència, amb núm. de protocol 1.333, atorgada davant 
el notari de La Seu d’Urgell Sr. FXFB, en data 10 de novembre de 2014, accepta la herència i 
s’adjudica la plena propietat dels béns relictes del causant. 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del present 
document als efectes del qual 
EXPOSEN 
Primer.- Que els Srs. JDC, MBP i MID consten com a titulars de la finca registral 3640, 
inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles al tom 2855, llibre 228, foli 12.  
Que després de les segregacions efectuades la superfície d’aquesta finca és de 12.810,1310 
m2 i està destinada a zones verdes i vials de cessió obligatòria a l’Ajuntament de Banyoles. 
Segon.- Que, en data 11 d’abril de 2014, els JAB,  en nom i representació pròpia, com a 
hereu universal de la Sra. MBP i la Sra. MID,  en nom i representació pròpia, subscriuen 
conveni urbanístic, aprovat pel Ple de la Corporació de data 28 d’abril de 2014, per tal de 
procedir a la inscripció al Registre de la Propietat de Banyoles de terrenys destinats a zones 
verdes i vials procedents de la unitat d’actuació UA17B, a segregar de la finca registral 3640. 
Que, per acord del Ple de data 4 de maig de 1995, es declara la innecessarietat de 
reparcel�lació de la unitat d’actuació UA17B i s’aprova el projecte de parcel�lació de la 
referida unitat d'actuació. En virtut d'aquest acord plenari, els titulars de la parcel�la única, 
finca registral 3640, varen cedir les zones verdes i els vials a favor de l'Ajuntament de 
Banyoles, restant pendent la inscripció al Registre de la Propietat. 
Aquestes porcions de terreny procedents de la unitat d’actuació UA17B s’identifiquen i 
descriuen a l’estipulació primera del referit conveni com a finca 1 ( Zona verda V1), finca 2 ( 
Zona verda V2), finca 3 ( Zona verda V3) i finca 4 ( Vial Mirador Joan de Palau). 
Tercer.- Que en virtut del referit conveni els compareixents cedeixen  gratuïtament i lliure de 
càrregues i gravàmens a l’Ajuntament de Banyoles la resta de la finca registral 3640 ( de 
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superfície 8.258,96m2) afectada per vialitat, per tal de donar compliment a allò previst en el 
TRPGOU, que s’identifica i descriu a l’estipulació segona com a finca 5.  
Quart.- Que tal com s’exposava en el conveni subscrit un cop efectuada l’acceptació i 
adjudicació de l’herència del Sr. JOAQUIM DIUMENJÓ i COLOMER s’havia de procedir a 
ratificar la cessió efectuada i la ratificació s’havia d’incorporar com a annex a l’esmentat 
conveni. 
En virtut de l’exposat, ambdues parts subscriuen el present Annex al CONVENI URBANÍSTIC 
subscrit en data 11 d’abril de 2014, d’acord amb les següents  
ESTIPULACIONS 
Primer.-  La Sra. MRNP  en nom i representació pròpia, com a hereva universal del Sr. JDC 
ratifica íntegrament el conveni urbanístic subscrit en data 11 d’abril de 2014, entre 
l’Ajuntament de Banyoles i els Srs. JAB,  en nom i representació pròpia, com a hereu 
universal de la Sra. MBP i la Sra. MID i aprovat pel Ple de la Corporació en data 28 d’abril de 
2014, per a la cessió de terrenys destinats a zones verdes i vialitat al Puig d’en Colomer de 
Banyoles. 
Segon.- El present annex al conveni urbanístic, que té naturalesa administrativa,  serà eficaç 
una vegada ratificat pel Ple de l’Ajuntament. “ 
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat conveni a INFORMACIÓ PUBLICA d’un mes 
mitjançant anunci publicat al BOP  de Girona, en el tauler d’anuncis i en la pàgina 
web de la Corporació, de conformitat amb els articles 8.3 i 104 del TRLUC i 25 i 26 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme; transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se al�legacions 
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord. 
TERCER.- TRAMETRE una còpia al departament de Territori i Sostenibilitat en el 
termini d’un mes des de llur aprovació per tal que sigui inserit en la secció de 
convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament 
urbanístic de l’Administració de la Generalitat. 
QUART.- Facultar l’Alcalde o qui legalment el substitueixi en el càrrec per tal de 
firmar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels 
anteriors acords. 
CINQUE.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de l’Annex al Conveni Urbanístic 
de cessió de terrenys destinats a zones verdes i vialitat al Puig d’en Colomer, 
subscrit en data 24 d’abril per la Sra. Maria Roser Nel�lo Puigdevall, essent la  
votació de 14 vots a favor (grups municipals:  Convergència i Unió, Regidor no 
adscrit i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals:  CUP i Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles). 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
El Sr. Alcalde   els diu que abans de passar al Control dels Òrgans de la Corporació 
vol dir el següent:  
 
“Aquest és l’últim Ple Ordinari.   Queden dos Plens Extraordinaris.  Un que serà 
properament, per a l’Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 
2014; i, l’altre, per a l’aprovació de les últimes actes per tancar el que seria aquest 
mandat. 
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Aquí hi ha Regidors i Regidores que per a ells és l’últim Ple Ordinari d’aquesta 
Corporació.   Si em permeten jo voldria fer un agraïment general als 17 membres 
que conformen aquest Plenari per la seva entrega i dedicació a la Ciutat al llarg 
d’aquest 4 anys. 
 
És evident, que els banyolins i les banyolines el dia 24 de maig tindran ocasió de 
tornar elegir a la gent que ha de representar aquest Plenari pel proper mandat 
2015-2019, però, hi ha gent que no hi serà perquè han optat per deixar la política 
local activa a partir d’ara. 
 
Començaré per la meva dreta.   Per al Sr. Josep Vicens Teixidor.   Agrair-li 
especialment la tasca feta. 
Ell i jo varem començar al mateix temps essent Alcaldes dels nostres pobles de 
naixement.  En el cas d’ell de Vilademuls.  També va treballar per tota la comarca 
com a President del Consell Comarcal i, també, com a Diputat Provincial d’Esports. 
Per tant, ens hem anat trobant.   I, després ha estat Regidor durant 8 anys 
d’aquesta Casa.   I, com a Portaveu de Junts per Banyoles, Esquerra Republicana, 
hem tingut una fluida relació i col�laboració a vegades des de la discrepància, però, 
sempre des del diàleg pel bé de la Ciutat. 
En tot cas, Josep, agrair-li els anys de col�laboració en els ens local, comarcal i 
provincial.   Moltes gràcies, molta sort, i, molt d’èxit.   I, està clar que ja ens 
anirem veiem.” 
 
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    intervé a continuació: 
“Gràcies Sr. Alcalde.   Moltes gràcies per aquestes paraules. 
Jo vull aprofitar avui que és el meu darrer Ple, després de molts i molts Plens que 
hem fet al llarg d’aquests anys.   Potser, més de 400 entre l’Ajuntament, el Consell 
Comarcal i la Diputació de Girona.   Molts anys dedicats a la política municipal. 
 
He escrit algunes coses que vull explicar per seguir un ordre cronològic. 
-De fet, abans de l’any 1991, no se m’havia acudit mai posar-me en política.  
Estàvem massa enfeinats preparant diversos actes per les Olimpíades per tal que el 
món sabés qui era Catalunya, el País que acolliria els Jocs Olímpics.   Per això 
varem repartir tríptics als estrangers, per això varem construir aquella gran 
senyera amb la complicitat d’en Ferriol que ens va portar les teles.   Per això varem 
fer tants actes per donar-nos a conèixer.  
Amb totes aquestes tasques no tenia temps per posar-me en política.   Fins que un 
dia va venir a trobar en Quim de Ca l’Escolà per entrar a l’Ajuntament de 
Vilademuls.   Jo li vaig dir que era independentista i que votava Esquerra 
Republicana.   I, ell em va dir que això no importava massa   D’aquesta manera, 
com que l’objecte era el municipi, ajudar els 12 pobles i m’hi vaig apuntar. 
Al cap de pocs mesos ja vaig fer un Ple Extraordinari per demanar l’alliberament 
dels Xavi’s. 
Aquell 11 de setembre al Pavelló de Vilamarí vaig acabar un discurs dient, -Voleu 
una Catalunya independent vinculada a Europa i separant-se d’un estat 
intermediari?; i, a mà alçada la gran majoria de veïns varen aixecar el braç-. 
Això era l’any 1991. 
L’any 1995 anava de segon suplent a la Diputació de Girona i l’atzar em va fer 
entrar com a Diputat Provincial encarregat d’Esports i Joventut.  Vaig voltar totes 
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les comarques i vaig conèixer el teixit associatiu esportiu de Girona, els pobles i la 
gent. 
L’any 1999 prenia possessió com a President del Consell Comarcal.   Va ser una 
etapa molt profitosa.   El primer dia ja vaig anunciar l’obertura cap a un govern 
d’unitat. 
El pitjor dia que he tingut en política va ser el dia que vaig anunciar als meus 
vilatans que deixava Vilademuls per encapçalar la llista de CiU a Banyoles;  Ciutat 
on vivia, treballava, hi estava empadronat i, fins i tot, hi tenia el registre de 
naixement.     
Les relacions entre CDC i UDC ens varen portar a un trencament sonat i jo i el meu 
equip en varem sortir escaldats.  Momentàniament, amb en Francesc Escoda, en 
Lluís Martí i d’altres muntàvem el Fòrum Banyoles.   I, varem mantenir viva una 
flama durant mesos. 
La meva inquietud política encara tenia força.   Sempre vaig tenir present que si 
t’enganyen un cop és culpa de l’altre, però, si t’enganyen dos cops és culpa teva. 
Durant un viatge el 2001 al País Basc per seguir les eleccions basques varem 
acostar posicions amb en Joan Julià.   Més endavant em va demanar per compartir 
el seu projecte, l’any 2003.  Hi vaig accedir des de la no militància.  No em pensava 
anar tan endavant com el número 5. 
Sense massa ganes d’agafar relleu em vaig trobar al cap de 4 anys al capdavant 
d’un nou projecte amb gent molt diversa. 
Junts per Banyoles va surar en un mar molt esgavellat.   Hi havia ganes d’ajuntar 
diversos sectors independentistes, ERC, SI, Reagrupament i CUP.   No va ser 
possible tots plegats però va sorgir Junts per Banyoles per encabir nous actors. 
N’estic satisfet d’aquest resultat i que encara avui tingui recorregut. 
 
Fins aquí he arribat.  Ja n’hi ha prou.   No té sentit estar en política municipal més 
de 20 anys, ni més de 16, potser, ni més de 12. 
Estic content que el meu país estigui en aquests moments en la cruïlla de camins 
per decidir la seva plena llibertat. 
He tingut sempre en els meus despatxos l’estelada i amb el text de la declaració 
d’en Macià declarant la República Catalana penjada a la paret.   Aquest ha estat un 
–leitmotiv-. 
 
Ha estat una experiència enriquidora.   He après molt de les actuacions en 
l’Administració Pública.   He tingut molta sort en la política.   A algú li pot 
sorprendre aquesta afirmació si sap els disgustos que m’he emportat. 
Algú va dir, -En Vicens prenia decisions lliurament perquè no depenia de la política-
.   He procurat no desmarcar-me del meu àmbit professional com a dibuixant tècnic 
i engegant un negoci dins l’àmbit de l’enginyeria energètica.   I, ha estat un encert 
no haver deixat mai la meva activitat professional. 
 
El meu agraïment més sincer a la gent que ha confiat en mi.   D’una manera 
especial als companys de les llistes, i, d’una manera excepcional als qui han 
dipositat el seu vot per mi.   Actuar en nom de molts és un honor i una gran 
responsabilitat.    
També, he pogut fallar en algunes ocasions pel que demano excuses a qui he 
agreujat. 
He deixat de fer algunes coses.   Aquesta afirmació em permet reconèixer que 
hauria d’haver estat més valent i perceptiu en ocasions. 
I, a tots vosaltres Regidors i Regidores, amics i amigues, de bon grat molta sort en 
aquest camí que és pel bé i en benefici de la Ciutat.  Ja ens veurem en d’altres 
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àmbits menys formals i que, sempre, podrem intercanviar opinions.   Moltes 
gràcies.” 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “Ara que hagi d’acomiadar hi ha el  Sr. Jordi Bosch Lleó.    
Ell hi ha estat 16 anys;  8 en el govern i 8 anys en l’equip de govern d’aquesta 
Ciutat. 
Sempre hem tingut amb ell una col�laboració molt estreta.   En el primer mandat 
com a Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, i, en aquest segon com a 
Regidor de Medi Ambient i Habitatge. 
Ell es va presentar en la Plataforma Progressista-PSC i en aquest mandat com a 
Regidor no adscrit.    En tot cas, 16 anys dedicats a una Ciutat els quals val la pena 
agrair-li la feina feta.  I la feina que es fa quan no s’està al govern. 
Una persona complidora;  i, una persona absolutament fidel.   Una persona que no 
marxava de vacances sense demanar si podia absentar-se. Això demostra aquesta  
manera de bon fer. 
En el cas d’en Jordi, que porta 16 anys a la Ciutat, la seva opinió ha estat molt 
vàlida perquè l’Ajuntament fes allò millor en cada moment. 
Un gran sentiment de Ciutat que cal agrair-li.   Un agraïment sincer en nom propi 
com també al Sr. Vicens i que crec que ho puc dir en nom de la Ciutat. 
Per tant, Jordi, gràcies, i que et vagi molt bé el futur fora de l’Ajuntament.   I, ja 
saps que ens tens a tots i a totes a la teva disposició.” 
 
Parla el Sr. Jordi Bosch Lleó,  Regidor no adscrit,  i diu: 
“Gràcies Sr. Alcalde i a tots vosaltres.       
Ho he estat pensant i crec que el millor que puc dir és que, -si en el meu primer Ple 
Ordinari que va ser l’any 1999, del segle passat, no vaig dir res, en l’últim Ple 
Ordinari que és avui tampoc diré res.   Moltes gràcies.” 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “També, per a la Nani Ribas que després de 8 anys acaba la 
seva tasca. 
Una tasca gens fàcil.   Li ha tocat una Regidoria que per culpa de la crisi hi ha hagut 
gent que ho ha passat molt malament   Tot l’Ajuntament hem estat al costat de qui 
ho ha passat malament però qui ho ha viscut de més a prop ha estat la Nani. 
Primer des del Consorci de Benestar Social i després des del Consell Comarcal ha 
seguit la problemàtica d’aquesta gent.   Ara sembla que comença a baixar però han 
estat anys que no han estat gens fàcils. 
Com, també, ha estat al costat de la gent gran assumint aquestes responsabilitats. 
Per tant, gràcies, Nani per la teva implicació i per la teva col�laboració durant 
aquest 8 anys a la Ciutat.   Moltes gràcies.” 
 
“I, la Núria Palomeras Pinsach en porta 4 d’anys   Ella va deixar la docència als 60 
anys i ara m’ha dit –Alcalde deixa’m disfrutar-. 
La seva tasca no ha estat fàcil en 4 anys però jo li agraeixo perquè ha fet una feina 
–allò que se’n pot dir de fer la cuina-.   I, això es complicat. 
I, amb el tema de personal tot i que les coses han anat bé han estat anys que no 
s’ha pogut incrementar el sou, s’ha hagut de treure una paga extra, la de Nadal, i,  
que només hem pogut solucionar poques coses.  Per exemple, per crear una plaça 
hem de demanar permís al Ministeri, per tant, no hem pogut oferir quasi res perquè 
la llei ho vetava. 
La Núria ha estat la pionera d’aquest nou sistema de l’OAC.  Com per exemple, el 
tema de la finestreta única, el gestor de cues, etc. 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 13

Núria, gràcies per la teva tasca a l’Ajuntament.  També, ha estat una persona 
assenyada per la seva experiència, per tant, agrair-li tot el suport, l’esforç i la seva 
dedicació al llarg d’aquests 4 anys.   Moltes gràcies.”  
  
La Sra. Núria Palomeras Pinsanch, Regidora d’Administració i Recursos 
Humans,   els diu a continuació: 
“Mira, com que m’has tocat la moral he de contestar. 
I, com que s’ha de ser agraït, Miquel Noguer, t’agraeixo la confiança que m’has 
donat. 
Jo era una ciutadana que feia la seva feina ben feta i ja es fiava dels de dins.  Ara,  
ja sé que passa aquí dins.  I, m’agradaria aconsellar a tots els que no ho saben que 
vinguessin als Plens i se’n fessin una mica la idea. 
Primer de tot he de dir que les persones que treballen a l’Ajuntament me’ls he 
estimat com a meus.    De fet, voldria dir a tots i a totes als que estan al govern i 
als que no, -moltes gràcies per tot-;  perquè no sabria què dir primer. 
Després, a les persones que hi treballen ja els hi diré personalment perquè no sabia 
que hi havia treballadors amb aquesta excel�lència que han demostrat.  Ho 
confirmo aquí;  vull que ho sàpiga el públic, que a l’Ajuntament hi treballa gent 
molt formada i molt competent.  Jo no n’era conscient, per tant, ho repetiré 
sempre. 
I, una altra cosa.    Voldria dir, potser, pels 42 anys que he fet de docent;  quan era 
mestra, quan era coordinadora i com quan vaig ser Directora a la Vila es va 
considerar que l’objectiu dels nens i nenes és que es formessin amb personalitat i  
segurs dels mateixos.  I, després de veure que aquí, a la CUP, a Iniciativa i a 
Convergència hi ha ex-alumnes del meu temps em dono un 10 a mi per haver-ho 
aconseguit.    Moltes gràcies a tots.” 
 
El Sr. Alcalde    diu:   “Ara.   En Lluís Butinyà.   En Lluís també hi ha estat 8 anys. 
És el més jove del nostre grup per tant el que no li tocaria anar-se’n. 
En Lluís com que li agrada la política seguirà però segurament no ho farà des de la 
política municipal. 
A en Lluís li ha tocat Joventut en el seu moment i, ara, fa el tema de la Hisenda 
Municipal.  Li ha tocat un Ajuntament sanejat i amb un endeutament baix les ràtios 
es compleixen.  Per tant, si això és així en part és per en Lluís Butinyà. 
Gràcies Lluís per aquests anys i per la teva dedicació.   Tens un futur molt ampli,  
per tant, que tinguis molta sort.   I, ja ens anirem veient. 
 
Per últim, he deixat en Miquel Vilanova.   Jo el coneixia vagament.  I fa 8 anys el 
vaig conèixer encapçalant la llista. 
D’aquí n’ha nascut una bona amistat i que continuarà amb ell i amb tots i totes. 
Ara, ha estat Primer Tinent d’Alcalde i sempre vinculat a Urbanisme.  Una persona 
que ha treballat també i molt pel bé de la Ciutat.   I, que sempre hi ha donat  
aquest punt de vista jurídic com a lletrat que és.   Ara exercirà a la Diputació de 
Girona assessorant als Ajuntaments com ho va fer en el seu moment a 
l’Ajuntament de Barcelona.  
I dir que la seva opinió i el seu seny han fet prendre bones decisions en definitiva 
per la Ciutat. 
Jo estic molt satisfet de tot l’equip.  En Miquel Vilanova ha dit que la seva etapa 
s’acabava en aquest Plenari.   Per tant, trobarem a faltar el toc d’humor que ell hi 
posava principalment quan alguna cosa s’encallava. 
En Miquel ha estat una persona clau, com tots, pel govern de la Ciutat. 
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Miquel, moltes gràcies.   I, com per a tots i totes les portes d’aquesta Casa estan 
obertes perquè al final acabes fent una bona relació humana la qual penso que no 
perdrem mai.   Moltes gràcies.” 
 
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,   diu el següent: 
“Gràcies Sr. Alcalde.   Gràcies a tots vosaltres. 
Si alguna vegada he dit alguna impertinència la retiro i demano disculpes. 
I, sobretot, gràcies a la ciutadania de Banyoles per haver pogut tenir aquest càrrec 
el qual l’he defensat el més bé possible, perquè penso que és un honor representar 
a la ciutadania. 
Jo vaig néixer a Banyoles però em vaig donar compte que era banyolí molts anys 
després.   Aquesta reflexió m’ha vingut pensant quin passat tinc a nivell polític. 
D’això me’n vaig donar compte quan treballava a Barcelona perquè no vaig desfer 
mai la maleta.   Mai la vaig desfer en 16 o 17 anys.  I, quan vaig venir a viure a 
Banyoles l’endemà mateix vaig desfer la maleta.   Ara ho tinc en un armari. 
En la política hi vaig entrar amb la mateixa idea, -amb la maleta feta-, hi estàs uns 
anys i has de marxar.  Aquesta és la meva idea de la política.   En tot cas,  
m’agradaria deixar la maleta més ordenada que a Barcelona. 
I del treball polític dins de les entitats a Barcelona en vaig treure la transversalitat.    
Cap era del mateix grup polític.   Potser em diran, què hi feia jo amb el PSC, però, 
hi havia idees que m’agradava defensar-les. 
Jo penso que una assignatura pendent que tenim tots en els municipis, més que en 
les ciutats grans, és poder anar a alguna assemblea de la CUP o amb en Joan 
Luengo;  o al revés.   Pot ser constructiu.   I, jo me’n sentiria satisfet.  
Jo ara deixo la política activa com a Regidor;  deixo el càrrec, però, no deixo la 
política. 
De política se n’ha de fer des de les cases.   Jo penso que el Sr. Gallardo que no 
falta a cap Ple està fent política. 
Per tant, jo ara agafo la maleta i me’n vaig a casa i continuaré fent política des de 
casa meva.   Per tant, moltes gràcies per aquests anys;  en Miquel per la confiança, 
als companys i a la ciutadania.   I, a reveure.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu:  “Crec, que ara ja no toca acomiadar a ningú més.    I, el 
dia 24 de maig la gent ho decidirà.”  
 
 
I, els pregunta si algú vol  formular algun prec o alguna pregunta ?. 
 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu el següent: 
“Ara em posa en un -carreró sense sortida- perquè teníem 4 preguntes per fer. 
Ja sap que en aquest mandat aquest grup ha estat el grup municipal de les 
preguntes;  tot i que em sap greu trencar aquest clima bonic que havíem creat. 
 
Faré les 4 preguntes i després acomiadaré aquest mandat.   Si m’ho permeten el 
Sr. Alcalde i els altres grups municipals. 
 
Tinc una pregunta sobre el Carrer Ponent.   Si podríem millorar la senyalització que 
acaben de posar perquè hi ha un cert caos;  uns carrers eren d’un sentit i ara són 
d’un altre.  
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Volíem fer referència als arbres.  Tot i que ja sabem que s’acaba aquest mandat 
deixin escrit als que vinguin o als que vinguem que cal urgentment un pla de 
jardineria a la Ciutat de Banyoles, perquè no passi el que ha estat passant amb els 
arbres. 
I, per últim.   Els voldríem fer arribar una fotografia que no sé si l’han vista aquests 
últims dies.   Un pobre animal al mig de la carretera de Circumval�lació a l’Estany.   
Una tortuga d’estany atropellada per un cotxe. 
Nosaltres els voldríem demanar que en una setmana facin una revisió de la 
carretera, tant la part de Banyoles com la de Porqueres, ja que tots dos són  
membres del Consorci de l’Estany, per veure si funciona a nivell de seguretat i a 
nivell de la fauna.   Ja que no pot ser que la Unió Europea ens doni 1 milió d’euros 
per recuperar espècies extingides i que puguin passar incidents com aquest.  
Per tant, els vull demanar que em facin un informe de valoració el més ràpid 
possible. 
En tot cas, no sé si em volen respondre ara.” 
 
I, el Sr. Alcalde   li diu:   “Si vostè fa preguntes jo tinc de respondre’l. 
Respecte al Carrer Ponent.   La senyalització podríem dir que ja esta acabada.  En 
tot cas, si hi ha alguna millora a fer la Policia Local la farà.   Tot i que jo crec que 
s’ha completat la senyalització de l’entorn i que el que falta és el costum.    Per 
tant, crec que va funcionant bé. 
Respecte els arbres.   A vegades, hi ha -tants caps tants barrets-.   Es poden fer els 
plans que calguin, però, s’ha de posar el que pot ser adient a cada lloc perquè hi ha 
llocs que no hi pot anar arbrat.   Això sempre ho hem intentat valorar, i, malgrat 
que algú pugui opinar sobre els xiprers aquests són arbres de benvinguda més que 
de comiat. 
Quant a la fotografia.   Aquestes qüestions sempre saben greu.   Vostè sap que 
aquest fet no passa sovint. 
En tot cas, jo traslladaré aquesta pregunta a l’Ajuntament de Porqueres, però,  
penso que aquest ha estat el primer incident que ha passat i que si hi hagués hagut 
més consciencia això no hagués passat. 
Per tant, no podem culpar d’entrada a la carretera sinó, potser, a quina velocitat 
s’hi pugui anar en cotxe;  i que, en el cas que travessi una tortuga es pugui frenar 
o es xafi.” 
 
Intervé el Sr. Joan Luengo    i li diu: 
“Sobre aquesta última pregunta hi estic totalment d’acord.    Fer una revisió 
general de la infraestructura.” 
 
I, a continuació els diu el següent: 
“Aquesta legislatura per a mi ha estat gairebé de casualitat.   No em tocava estar 
aquí.    Als tres mesos de començar el mandat em va tocar seure’m aquí dalt. 
 
Jo el que els vull dir que n’he après molt de tots i de totes dels que hi estaran i dels 
que marxen;   n’he après de bo i de dolent.  
No hem disculparé però després d’una reflexió d’en Lluís Butinyà quan em va dir 
que plegava;  va dir que em prenia les coses massa seriosament.   I, jo li vaig dir 
que aquesta era el que semblava pel fet de defensar unes posicions que tens al 
davant. 
Per tant, jo el que els vull dir és que totes les reflexions i argumentacions d’aquest 
Regidor no han estat res personal en contra de ningú.   Tot i que és veritat que 
algunes nits d’ insomni m’han donat. 
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A alguns espero retrobar-los en el següent mandat.   I tenint en compte les 
afinitats que hagi pogut tenir amb alguns, hi ha una persona que plega i que 
m’agradaria dir-li algunes paraules. 
Aquest Regidor ja el conec de l’anterior mandat sobre una moció dels transgènics;  
i parlant dels pollastres.   Aquell fet amb aquell Regidor em va marcar, com a 
persona peculiar a l’hora de defensar les coses i com que en aquest mandat com a 
Portaveus, els dos, hem tingut moltes baralles, després del Sr. Miquel Noguer ve el 
Sr. Miquel Vilanova, discrepem molt, però em va fer veure que més enllà de la 
política hi ha havia una vocació de Ciutat. 
Jo ara li volia dir, -gràcies-, per les discrepàncies i els punts de trobada.   És 
evident que les visions que tenim del POUM i del Sota Monestir són totalment 
contràries.   Però, sento perdre un Regidor com en Miquel Vilanova. 
El Ple Municipal és un exemple d’una frase de l’Eduardo Galeano que diu,  -Mucha 
gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, llegan hacer cosas 
muy grandes-.   El Ple Municipal demostra això;  que es poden aconseguir coses 
molt grans i així és. 
Moltes gràcies a tots i que tots tinguem molta sort.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Ara el trobarà a faltar per tenir aquestes discussions.”  
 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió.   I diu:  “Moltes gràcies a la gent de l’Institut Josep 
Brugulat.   Com heu pogut veure avui ha estat un Ple diferent. 
Agraïm a tota la gent que ens ha seguit habitualment en els Plens i que molts sou 
aquí.   Moltes gràcies a tothom.” 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 
h 25 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,         El Secretari, 


