ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28
DE JULIOL DE 2014

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre del dia 28 de juliol
de 2014, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Illm. 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
i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

Hi és

Parla el Sr. Alcalde i dels diu: “Bon vespre. Si els sembla anem a començar
aquesta sessió plenària ordinària del dia d’avui.
Donem la benvinguda a tothom i cal excusar l’absència del Regidor, Sr. Jordi Bosch
Lleó.”

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 l’acta de Ple del dia 30 de juny de 2014 ordinari.
El Sr. Alcalde diu:
Hi estan d’acord ?.”

“El primer punt seria l’aprovació de l’acta del Ple anterior.

I, d’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 30 de juny de 2014
ordinari.

El Sr. Alcalde

diu:

“Passem al següent punt.”

1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 23
de juny al 18 de juliol de 2014.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 23 de
juny al 18 de juliol de 2014 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm.
2014.1853, de 23 de juny de 2014, al núm. 2014.2214, de 18 de juliol de 2014.
El Sr. Alcalde diu: “Hi estan d’acord ?.
Sr. Luengo. Digui.”
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El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu: “Bona nit.
No tinc apuntat el número de Decret d’Alcaldia que era, però, varem veure el cost
d’una prova esportiva que s’ha realitzat i que es va passar la factura on hi ha la
despesa.
L’any passat tots els grups de l’oposició li varem demanar a l’equip de govern, si
era possible, fer un quadre resum dels costos de les competicions esportives i els
ingressos que generaven, mitjançant les diferents fórmules que hi ha, les
subvencions, les acreditacions o el que sigui. I, això ens ho varen fer arribar l’any
passat.
Llavors, vist, només per curiositat, aquesta aportació els agrairíem que aquest any
també ens ho facin arribar si els és possible.”
I, el Sr. Alcalde li diu: “Bé. Tan punt finalitzi l’any farem el resum tal i com
varem fer l’any passat, però, aquest és molt semblant al que podia tenir l’any
passat.
Alguna cosa més sobre els Decrets d’Alcaldia ?.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

I, ara passem al següent punt.”
1.3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2014.2016, de data 8 de
juliol de 2014, de concertació, amb l’entitat BANCO SANTANDER SA, d’una
operació de tresoreria.
El Sr. Alcalde els diu:
“Donaríem compte del següent Decret d’Alcaldia, núm. 2014.2016, de data 8 de
juliol de 2014, de concertació, amb l’entitat BANCO SANTANDER SA, d’una operació
de tresoreria.
Saben que això és una pòlissa i saben que nosaltres tenim pòlisses per valor de 2
milions d’euros. I, aquesta es una pòlissa d’ 1 milió d’euros.
Nosaltres en aquest moment no hem de disposar de cap pòlissa de tresoreria, però,
hem de tenir-ne per moments determinats i per seguir amb els terminis de
pagaments que aquest Ajuntament té per norma, per obligació de llei i per complirla. Són els 30 dies després de la seva conformitat a l’1 euribor a tres mesos més
un diferencial d’ 0,42%.
Es va convidar a totes les entitats bancàries, i que ara només deuen ser 6 en total
i, en tot cas, aquesta era la que sortia més econòmica.
I, també s’ha de donar compte d’un altre Decret d’Alcaldia.”
1.4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2014.2017, de data 8 de
juliol de 2014, de concertació, amb l’entitat BANCO DE SANTANDER SA,
d’un préstec a llarg termini, d’acord amb les condicions i demés clàusules
de la proposta de contracte que figura a l’expedient.
I, el Sr. Alcalde els diu: “És d’un préstec de 750.000,00 euros a llarg termini.
És un préstec que en el Pressupost era d’ 1 i mig d’euros i el varem reduir a
750.000,00 euros perquè aquests es varen agafar del superàvit pressupostari.
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En aquest cas és d’ 11 anys i mig, amb dos anys de carència, però, no l’utilitzarem,
ja ho dic ara. No l’utilitzarem fins a final d’any.
És precisament el que finança les inversions; el 50% del que estava previst en les
inversions, a euribor de tres mesos més 1,78% de diferencial.
D’acord ?. També és del mateix sistema.
El següent punt.”
1.5.- Donar compte de la sentència 112/2014, de 2 de juliol de 2014,
dictada pel Jutjat de Primera Instància número 2 de Girona, per la qual
s’estima parcialment la demanda interposada per l’Ajuntament de
Banyoles, per uns danys a un arbre ocasionats per un vehicle.
Es dóna compte de la sentència número 112/2014, dictada en el procediment de
judici verbal 22/2014, seguit per danys a béns municipals (un arbre situat al Pg.
Mn. Baldiri Reixach, 245), per la qual s’ha estimat parcialment la quantia de la
reclamació efectuada per l’Ajuntament.
La valoració efectuada pels Serveis
Tècnics Municipals va ser de 493,30€ (sumatori del cost de l’arbre i de la mà
d’obra) i la sentència ha acceptat únicament el cost de compra de l’arbre, 290,60€,
desestimant el cost de la mà d’obra.
La sentència no és susceptible de ser apellada.
El Sr. Alcalde diu: “Es tracta que un vehicle que destroça un arbre.
I, s’estima parcialment perquè se’ns paga la renovació de l’arbre però no se’ns
paguen les hores de la Brigada Municipal d’haver de replantar l’arbre; la qual cosa
si hagués estat amb un extern haguessin pagat la factura però el Jutge diu que,
com que són personal de l’Ajuntament, doncs, en aquest cas no es paga.
Són 290,60 euros. Però, s’ha de donar compte d’aquesta sentència.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde

diu:

“I, també donar compte d’aquest ’altre tema.”

1.6.- Donar compte de la sentència 434/2014, definitiva i ferma, dictada
per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, secció quarta, per la qual es desestima el recurs d’apellació
interposat contra la sentència número 106, de 6 de juny de 2013, del Jutjat
del Contenciós Administratiu de Girona.
Es dóna compte de la sentència 434/2014, definitiva i ferma, de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció
quarta, per la qual es desestima el recurs d’apellació interposat per A.R.O contra la
sentència número 106, de 6 de juny de 2013, del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 3 de Girona.
La sentència 106, de 6 de juny de 2013, va desestimar el recurs contenciósadministratiu interposat per la Sra. A.R.O contra la resolució de l’Ajuntament de
Banyoles, de 23 de juny de 2009, que va desestimar la seva reclamació en
concepte de responsabilitat patrimonial per una caiguda que la reclamant va patir el
dia 15 de gener de 2003 a la Plaça Major de Banyoles, per un import de
246.402,97€ més els corresponents interessos legals.
El Sr. Alcalde diu:
circulaven vehicles.
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“Aquesta és una sentència de quan encara a la Plaça Major hi

Hi va caure una senyora. Aquí hi havia una petició de responsabilitat patrimonial
de 246.402,97 euros, que ha estat desestimada. No és a causa d’una afectació de
la via pública, per tant, és una sentència ferma i en aquest cas sense dret a
apellació.
De fet ja s’havien esgotat tots els tràmits d’apellació, per tant, també és favorable
a l’Ajuntament de Banyoles.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde diu: “I, ara passem al primer punt de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
2.1.- Aprovació inicial del conveni urbanístic de cessió gratuïta de vialitat
al Carrer Candi Corominas, subscrit amb el Sr. MJM.
Vist el Conveni urbanístic subscrit en data 3 de juliol amb el Sr. MJM, per a la cessió
gratuïta de vialitat al Carrer Candi Corominas a favor de l’Ajuntament de Banyoles,
es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic subscrit amb el Sr. MJM, en
data 3 de juliol de 2014 per a la cessió gratuïta de vialitat al Carrer Candi
Corominas.
El text íntegre de l’annex té el següent tenor literal:
“CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ GRATUÏTA DE VIALITAT AL CARRER CANDI COROMINAS
A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES

REUNITS:
D’una banda, el SR. MIQUEL NOGUER I PLANAS, Alcalde President de l’Ajuntament de
Banyoles, que es troba assistit del Secretari de la Corporació i
D’una altra, el Sr. MJM, amb NIF 25.899.745C i domicili al c/ Candi Corominas, 31, 17820Banyoles.
INTERVENEN
El primer en nom i representació de l’Ajuntament de Banyoles, i el segon en nom i
representació pròpia.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del present
CONVENI URBANÍSTIC als efectes del qual
EXPOSEN
PRIMER.- Que el Sr. MJM és propietari de la finca registral 3608, inscrita al Registre de la
Propietat de Banyoles, al volum 2654, llibre 192, foli 186 de superfície 264m2, la descripció
de la qual és:
(...) “URBANA. CASA habitacion, sita en el termino municipal de BANYOLES, paraje Pla de la
Formiga, Calle DOCTOR CANDI COROMINAS numero 33 hoy 35, de planta baja, edificada en
la parcela de terreno señalada con el número treinta y siete, de
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS de cabida, siendo su superficie
edificada de SESENTA Y DOS METROS y CINCUENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS y su
superficie util de CINCUENTA Y TRES METROS y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS, y que
LINDA: al frente, sur, con dicha calle; derecha entrando, este, con JJ, hoy JJM; izquierda,
oeste, con la vivienda de Doña MR, hoy, finca de los mismos propietarios, con la que tiene
pared medianera; y al fondo, norte, con JF y MC, hoy parte con comunidad de propietarios
de pasaje Matamós 30 y parte con JFE.” (...)
Pertany a MJM.
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Referència cadastral: 1019704DG8611N.
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens
S’adjunta nota simple del registre de la propietat i certificació cadastral descriptiva i gràfica
de la referida finca (annex 1 i 2).
SEGON.- Que d’acord amb el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles
(TRPGOU), aprovat definitivament en data 18 de desembre de 2001, la referida finca
registral es troba situat en sòl urbà qualificat com a C.23 CONJUNTS URBANÍSTICS, barri de
l’Ametller regulat a l’article 55 del TRPGOU. L’extrem nord-est de la finca es troba inclòs dins
la zona de prolongació del Barri de l’Ametller (C.23.a) objecte de la Modificació puntual del
P.G.O.U. d’ampliació del sòl urbà – delimitació UA31, aprovada definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona en data 21 d’abril de 1999.
TERCER.- Que, d’acord amb les alineacions del TRPGOU, la prolongació del passatge
Matamós fins al Carrer Candi Corominas afecta una part de la finca.
Que la superfície afectada per vialitat és de 5,71m2, que ha de ser objecte de cessió
obligatòria i gratuïta per tal de donar compliment al que disposa el TRPGOU de Banyoles
S’adjunta plànol d’amidament on es delimita la superfície afectada i destinada a vialitat
(annex 3).
QUART.- Que la descripció de la porció de 5,71m2, objecte de cessió, destinada a vialitat és
la següent:
Vial de superfície de cinc metres amb setanta-un centímetres quadrats (5,71m2), destinat a
ús públic. Limita al sud amb INEX-2000 S.L., a la dreta-est amb INEX-200 S.L. i Josep Farrés
Estarriola; esquerra,oest amb finca de la que se segrega, registral 3608; al nord amb Josep
Farrés Estarriola.
La descripció de la finca matriu desprès de la segregació:
URBANA. Habitatge, situat en el terme municipal de BANYOLES, paratge Pla de la Formiga,
Carrer DOCTOR CANDI COROMINAS numero 33, avui 35, de planta baixa, edificada en la
parcel.la de terreny assenyalada amb el número 37, de 258,29m2, dos-cents cinquanta-vuit
metres quadrats i vint-i-nou decímetres quadrats.
Limita al sud amb el carrer Candi
Corominas; a la dreta entrant, est, amb JJM, avui INEX-2000 S.L. i amb la porció de 5,71m2
que se segreguen del solar; esquerra, oest amb l’habitatge de la Sra. MR,amb la que té paret
mitjanera; i al fons, nord, amb JF i MC, avui part amb comunitat de propietaris del passatge
Matamós, 30 i part amb JFE.
En virtut de l’exposat, ambdues parts subscriuen el present CONVENI URBANÍSTIC d’acord
amb les següents
ESTIPULACIONS
PRIMERA.- El Sr. MJM cedeix gratuïtament i obligatòriament a l’Ajuntament de Banyoles,
lliure de càrregues i gravàmens la propietat de la porció de terreny de 5,71 m2 descrita a
l’expositiu quart en concepte de vialitat del TRPGOU de Banyoles, a segregar de la finca de la
seva propietat, la registral núm 3608, inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles, al Tom
2654, llibre 192, foli 186, per tal de donar compliment a allò previst en el TRPGOU.
SEGONA.- L’Alcalde accepta la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens de la porció
de finca descrita a l’expositiu quart.
TERCERA.- La certificació del present instrument serà inscrita en el Registre de la Propietat
de Banyoles, d’acord amb allò establert en els articles 30 i 31 del RD 1093/1997, de 4 de
juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei
hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística;
anant a càrrec del Sr. MJM les despeses que amb motiu de la inscripció es produeixin.
Llegit el present conveni i en prova de conformitat, se signa per duplicat exemplar, davant
meu, la Secretària, que en dono fe, a Banyoles, 3 de juliol de 2014.”

SEGON.- SOTMETRE l'esmentat conveni a INFORMACIÓ PÚBLICA 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 allegacions
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
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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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
El Sr. Alcalde diu: “Gràcies Sr. Secretari.
Sr. Vilanova si ho vol explicar.”
I, el Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme, els diu:
“Gràcies Sr. Alcalde, Regidores, Regidors, Ciutadans.
Simplement per corroborar.
Es tracta d’una parcella i d’un habitatge particular
que al sollicitar llicència per fer reformar, obres a la vivenda, se li exigeix en
aquest moment poder regularitzar la seva finca i fer la cessió d’aquests metres que
estan afectats de vialitat, en concret al Passatge Matamós.
D’aquesta manera quan l’Ajuntament desenvolupi aquest passatge ja tindrà a
disponibilitat aquests 5, 6 metres que formaven part de la finca particular d’aquest
senyor.
Per això es fa aquesta cessió gratuïta.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Alguna explicació per part de vostès.

Sr. Masó.”

El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, els diu:
Bona nit, Alcalde, Regidors, Regidores, públic assistent.
Per la nostra part serà una abstenció; més que res per la manera que s’ha fet
aquest conveni amb aquest senyor. Això és una contrapartida per la manera i les
formes en què s’ha fet.”
Parla el Sr. Alcalde
i li diu:
“Jo li agrairia que m’expliqués quines són les
formes, perquè les formes són el compliment de la llei; i si ens hem de saltar la
llei això seria una altra cosa.”
El Sr. Ferriol Masó li diu: “Nosaltres no diem que la llei no s’hagi complert sinó
que són les formes, la manera en què l’equip de govern ha arribat a aquesta
persona per fer-li signar aquest conveni.”
I el Sr. Alcalde
a ningú.
Sr. Vilanova.”

li contesta:

“Que quedi clar que aquí no posem -la pistola al pit-

El Sr. Miquel Vilanova li diu:
“Ho explicaré una mica.
Amb el Sr. MJM per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, i no per part dels
grups polítics, han tingut bastants reunions a efectes d’aquesta cessió.
Però, el Sr. MJM no entenia massa bé que ell hagués de fer aquesta cessió, com
passa amb molts particulars, amb molts ciutadans i ciutadanes de Banyoles, quans
se’ls diu que per executar una llicència, per fer una obra determinada, han de fer
les cessions gratuïtes i obligatòries que marca la llei.
I, efectivament, se li fa aquesta vialitat quan ell demana una actuació urbanística
privada, però, no se li demana abans.
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A Banyoles, segurament, trobaríem molts llocs en què hi ha finques privades
afectades per algun tipus d’ordenament urbanístic.
En tot cas, quan en algun
carrer o en alguna zona no es mou res, no hi ha cap tipus de llicencia, allò es
manté quiet. Normalment es fa així.
I, és quan es fan obres quan s’ha d’executar aquesta cessió perquè sinó el que
passaria és que es consolidaria la vivenda o la propietat que hi tenen a sobre, i,
després, això faria molt més difícil que l’Ajuntament pogués executar un vial.
Es per aquesta raó que es fa així quan algú sollicita una llicència d’obra nova,
d’obra menor o d’obra major.”
El Sr. Alcalde diu: “En tot cas, només aclarir una altra cosa. Això comportaria
una expropiació quan s’arreglés aquesta vialitat; i, quan un senyor vol fer obres si
no cedeix aquesta vialitat després l’Ajuntament la pagaria més cara.
Per tant, és en aquest moment quan s’ha de dir que en un tram no hi facin obres, i,
se li agafarà la vialitat d’acord amb el Pla General.
En tot cas, és en aquest
moment que s’ha de fer el conveni perquè sinó l’Ajuntament va en contra del propi
Ajuntament, i això no podria ser.
Bé. Passem a la votació.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial del conveni urbanístic de cessió
gratuïta de vialitat al Carrer Candi Corominas, subscrit amb el Sr. MJM, essent la
votació de 14 vots a favor (dels grups municipals: Convergència i Unió, Junts per
Banyoles i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles)
i
2
abstencions (del grup municipal: CUP).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde diu: “Passem al següent punt.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
2.2.- Aprovació inicial de l’Ordenança de Sorolls.
Vist l’informe número 2014.1872 emès per la TAG d’Urbanisme en data 17 de juliol
de 2014 sobre l’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica i de l’ordenança
reguladora del soroll i les vibracions de Banyoles, d’acord amb el qual el soroll és
actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix
en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la
salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des
que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les
Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
En l’àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha
obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats
membres.
Els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders
públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s’inclou la protecció davant
la contaminació acústica. Així, a escala estatal s’han promulgat la Llei 37/2003, de
17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la
desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret
1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica,
objectius de qualitat i emissions acústiques.
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A Catalunya, els articles 27 i 46 de l’Estatut d’Autonomia estableixen el dret de
totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que
les politiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d’altres finalitats,
a la reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l’adopció de les
corresponents polítiques públiques.
En aquest marc s’insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els
criteris per a l’elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de
10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny,
i se n’adapten els annexos.
Finalment, pel que fa a l’Administració local, l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya garanteix als ens locals competències pròpies en la formulació i gestió de
polítiques per a la protecció del medi ambient, i aquesta atribució també es fa a
l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local en relació al
medi ambient urbà: “ en particular, parques y jardines públicos, gestión de los
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas”
En relació als mapes de capacitat acústica l’article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix que:
1. els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells
d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable aquesta Llei que estiguin
inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi
natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant
l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.
Les disposicions que es dictin per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris
per a l’elaboració d’aquests mapes de capacitat acústica.
2. Els municipis poden sollicitar la collaboració i el suport tècnic necessari del
Departament de Medi Ambient en l’elaboració del mapa de capacitat acústica de llur
territori.
3. El mapa de capacitat acústica inclou la informació següent:
a. La immissió al soroll calculada o mesurada.
b. Els models de càlcul utilitzats.
c. Les dades d’entrada per al càlcul de soroll.
d. L’afectació dels sectors exposats al soroll.
e. Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.
f. Els valors límit d’immissió i els valors d’atenció atribuïts a cada zona de
sensibilitat acústica.
4. Els mapes de capacitat acústica han d’incloure les limitacions derivades de les
servituds aeronàutiques, determinades d’acord amb la normativa aplicable
5. Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres
anys, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al
Departament de Medi Ambient. Els municipis de menys de mil habitants poden
delegar la gestió directa d’aquesta competència al consell comarcal o a una altra
entitat local supramunicipal. El mapa de capacitat acústica només es pot modificar
quan es produeixin canvis en l’ordenació urbanística o el planejament viari.
6. Els ciutadans tenen dret a accedir al mapa de capacitat acústica i a rebre la
informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de soroll i
llurs entorns, d’acord amb la normativa reguladora d’accés a la informació en
matèria de medi ambient.
7. Els instruments de planejament urbanístic han de tenir en compte les zones de
sensibilitat acústica definides en els mapes de capacitat acústica d’àmbit municipal i
les normes per a les noves construccions en zones de soroll.

Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris
que estableix el Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009, de 10 de
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos.
L'article 21 de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació
Acústica també determina que els Ajuntaments elaboraran i aprovaran ordenances
reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc establert en
aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, que haurà de regular en especial
tots els aspectes referits en dit article, i que podran tenir en compte les
singularitats pròpies del municipi, sense que en cap cas puguin reduir les exigències
i els paràmetres de contaminació acústica establerts pels annexos de la Llei.
La present ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris
perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les
ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un
procés d’una creixent conscienciació ambiental
La normativa aplicable a la redacció, tramitació i modificació de les ordenances
municipals ve configurada essencialment per les següents disposicions:
•
•
•
•

Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Article 56 del RDL 781/1986 pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local
Article 178 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.
Articles 60 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals

D’acord amb la normativa esmentada correspondrà al Ple de la Corporació aprovar
inicialment l’Ordenança.
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de
trenta dies, per a la formulació de reclamacions i allegacions.
L’aprovació definitiva de les ordenances correspon al Ple. En cas que s’hagin
presentat reclamacions o allegacions durant el tràmit d’audiència, s’han de
resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació. Quan no s’hagi
presentat cap reclamació o allegació l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
L’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta
s’hauran de trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya.
L’Ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), quan hagi
estat publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 dies
establert a l’article 65.2.
D’acord amb el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 178 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, s’informa favorablement l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del
soroll i les vibracions de Banyoles i del mapa de capacitat acústica del Municipi de
Banyoles, la sotmissió a informació pública mitjançant un anunci que s’haurà de
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de
la corporació i a la pagina web municipal, pel termini de trenta dies, per a la
formulació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no es presentin
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reclamacions o suggeriments s’entendrà definitivament aprovada. Un cop aprovada
definitivament, s’ha de trametre en el termini de 15 dies a l’Administració de l’Estat
i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació definitiva de l’0rdenança i la
còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
Tanmateix s’ha de donar trasllat al Departament de Medi Ambient als efectes de
l’art. 9.5 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
de Banyoles i del mapa de capacitat acústica del Municipi de Banyoles.
SEGON.-DISPOSAR sotmetre l’aprovació inicial a informació pública mitjançant un
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el
tauler d’anuncis de la corporació i a la pagina web municipal, pel termini de trenta
dies, per a la formulació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no es
presentin reclamacions o suggeriments s’entendrà definitivament aprovada.
Un cop aprovada definitivament, s’ha de trametre en el termini de 15 dies a
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació
definitiva de l’0rdenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
Tanmateix s’ha de donar trasllat al Departament de Medi Ambient als efectes de
l’art. 9.5 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.
El Sr. Alcalde diu: “Gràcies Sr. Secretari.
Sr. Vilanova té la paraula.”
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme, diu:
“Gràcies Sr. Alcalde.
És una ordenança que regula, precisament, els sorolls i les vibracions, i les
molèsties de tot tipus d’activitats a Banyoles, des de la circulació de vehicles,
motocicletes, animals, fins i tot, arribant a les actuacions de les persones dins les
vivendes en hores nocturnes i en hores diürnes, els bars, les discoteques, les
empreses, etc.
És una ordenança que l’ha redactada l’enginyer de Serveis Territorials basant-nos
bàsicament amb els paràmetres generals que fixa la Generalitat de Catalunya en
aquest sentit.
Per tant, és una ordenança reguladora tipus com n’hi ha moltes en d’altres ciutats i
que ens feia falta perquè de problemes de soroll i molèsties en tenim habitualment,
i, ens arriben queixes.
Per tant és una eina que ens ha de servir bastant per
poder calcular quines són aquestes molèsties i poder, fins i tot, sancionar en el cas
que sigui procedent.
Aquesta ordenança també estableix un procediment sancionador que ens donarà
una eina per poder castigar les actituds que vagin més enllà de les que són
permeses amb el tema del soroll.
El que és important d’aquesta ordenança, també, és el mapa de capacitat acústica,
que va junt amb aquesta ordenança. És un mapa que és complex perquè ha de
determinar en les diferents zones de Banyoles quins tipus de decibels, i, quins tipus
de sorolls es poden establir.
És un mapa que ens sembla molt correcte i que donat que el municipi és gran i hi
pot haver discussions sobre la seva vialitat, per això, en aquest període
d’informació publica que ara s’obre si s’han de fer ratificacions, millores o
modificacions, doncs, serà el moment de poder-ho fer.”
El Sr. Alcalde
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diu:

“Moltes gràcies.

Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Volia fer tres preguntes.
Primer de tot, quins són els criteris que han seguit sobre el nivell del so pel que fa a
les activitats de l’Estany per realitzar aquesta ordenança.
Segon. Quins han estat els criteris per decidir les zones acústiques.
I tercer.
Si s’han realitzat mapes sonomètrics abans d’afirmar el que deien
vostès.”
El Sr. Alcalde li diu: “Contestarà el Sr. Vilanova.
Val a dir que nosaltres tenim una ordenança de sorolls d’abans del 1995 i l’adaptem
a la que va aprovar el Parlament de Catalunya el 2009.
Sr. Vilanova.”
I, el Sr. Miquel Vilanova diu:
“A veure si ho puc contestar una mica tot, sinó ho faré el proper dia parlant-ho amb
els tècnics de la Casa.
-Quant al RAE. En aquesta ordenança el RAE no s’ha tingut en compte perquè com
el RAE és una norma més especifica més, més especial, el fet que tinguem aquesta
ordenança reguladora de sorolls no vol dir que a més a més s’hagi d’aplicar el que
prevegi el RAE en l’àmbit d’aplicació del RAE.
De totes maneres és un tema que l’acabaré de parlar amb els enginyers per si fos
oportú, tot i que jo crec que no ha d’haver-hi el RAE aquí.
Són dues normes que es complementen; no cal tornar a posar aquí tota la
normativa del RAE que ja la tenim aprovada.
-Quant a la segona pregunta sobre els criteris de les zones acústiques.
Els criteris de les zones acústiques els han determinat els dos enginyers de Serveis
Territorials en funció de la diferent distribució territorials de Banyoles, és a dir,
tenint en compte quines són les zones que hi ha més activitat industrial, quines són
les zones bàsicament residencials, quines són les zones més de lleure, on hi ha les
discoteques, els supermercats, etc.
Segurament hi ha alguna zona que es poden solapar diferents activitats com és
normal en tota ciutat. És a dir, que pot haver-hi un contrast entre la residència
amb l’activitat econòmica i això fa que sigui més complicat de buscar els límits
d’una zona i l’altra, però, els criteris han estat aquests, la distinció entre les
diferents necessitats acústiques.
És evident que, els paràmetres de soroll al centre de Banyoles i al Barri Vell no han
de ser els mateixos que a la zona industrial o que a la zona de la Puda que en una
zona de comerç.
Bàsicament, aquest són els criteris;
hem seguit els criteris que estableix
normalment la Generalitat de Catalunya.
Aquest tema el vaig parlar amb
l’enginyer, i va dir que aquests criteris que es fixen aquí són els comuns per a
ciutats tipus com la de Banyoles i que són els que funcionen millor.
Llavors, la sonometria, es fixarà en funció de cada activitat que s’analitzi.
Per
exemple, fins i tot hi ha moltes activitats sonomètriques que són com les dels
vehicles, que no les pots fixar per zones ni per mapes acústics sinó en funció per a
un vehicle determinat que té un desplaçament.
Es això. Els criteris sonomètrics s’han fixat a partir dels paràmetres que utilitza la
Generalitat de Catalunya en general.”
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El Sr. Alcalde

diu:

“Sr. Luengo.”

El Sr. Joan Luengo els diu: “El nostre vot serà d’abstenció perquè ens ho hem
de mirar amb més detall i sobretot ser constructius.
Crec que parteixen d’una base errònia.
Primer el que havien d’haver fet és un
mapa sonomètric de la Ciutat de Banyoles.
Haver vist i haver constatat en
números quins llocs tenim que són més sorollosos i quin llocs són menys sorollosos,
i, a partir d’aquí aplicar aquest mapa que els ciutadans no el poden veure.
És un
mapa que té tres colors, verd, taronja i vermell, segons la capacitat de soroll que
s’hi pot emetre; i, aquest mapa que haguéssim fet -a priori- de com estem
actualment ens hagués permès adaptar-lo millor i estar a la realitat.
Ens podem trobar en una situació que una zona l’haguem determinada com a zona
moderada; el màxim de decibels per mesos són de 65, i estem començant amb
uns sorolls de 110, 100 decibels...
Per tant, tenim una ordenança que sí, és molt maca, molt ben escrita, amb unes
sancions -una paraula que no li agrada al Sr. Lluís Vilanova-, però, amb unes
sancions que es poden aplicar i que després passarà el que passarà perquè no ho
podem aplicar perquè aquesta empresa fa soroll de fa molt temps, i, quan hem fet
l’anàlisi no l’hem feta correctament.
Nosaltres el que li demanaríem, ja li avancem en les nostres allegacions, que
primer realitzés el mapa sonomètric i després realitzem el mapa de capacitat
d’absorció de soroll.
Ens podem trobar amb un exemple clar, que en el xamfrà
que hi ha al Carrer Barcelona que una cantonada és zona verda, l’altra cantonada
és zona vermella i la de davant és zona taronja, una cosa una mica –estúpida-,
diguéssim, perquè depèn on ens posem de la vorera la capacitat de soroll serà una
o serà una altra quan el soroll no entén de barreres.
Per tant, hauríem de fer una ordenança una mica avesada amb la realitat.
I quan li deia sobre el tema del Reglament de l‘Estany de Banyoles, és evident que,
no es pot encabir aquí dins però sí que l’ha de tenir en compte perquè sinó ens
trobem en la situació següent, que el que nosaltres anomenem el Front d’Estany
perquè la gent se situï entre el Camp de Futbol Nou i el Club Natació, està posat en
el mapa com a una zona de capacitat d’entre 65 i 55 decibels.
Quan després
anem al RAE, per tant, a la vorera del davant, al passeig que dóna a l’Estany, allà
hi hem d’aplicar un màxim de soroll entre 50 i 60 decibels.
Doncs, una altra demostració que a vegades la realitat no és la que es demostra en
el paper.
Per això, li dèiem si havia tingut en consideració el Reglament d’Activitats de
l’Estany, i, també, ja li avanço que una de les nostres allegacions serà que tot
aquest Front d’Estany o gran part d’aquesta zona sigui considerada una zona de
nivell verd.
I, per tant que la capacitat de generar soroll sigui la més baixa
possible.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gracies Sr. Luengo. Sr. Vilanova.”

Parla el Sr. Miquel Vilanova i diu: “Gràcies Sr. Alcalde.”
“Bé. Amb el tema de fer un mapa sonomètric previ no entenc massa a què es
refereix.
Però, el que li puc dir és que el mapa que es fa de capacitat acústica no s’inventa
res, el fan els enginyers, i el fan a partir primer del que es vol ja que hi ha una
voluntat de baixar sorolls, però, també, a partir de la realitat.
És a dir, no podem
agafar una zona que hi ha molta activitat i de cop posar-hi que ha de ser zona
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verda de protecció o zona baixa, perquè això comportarà que s’hagi de tancar tots
els negocis.
Vostè hem parla de tot el Front d’Estany que està qualificada en el mapa com a
zona de soroll moderada. Per poder-la posar com a zona de sensibilitat d’acústica
alta hauríem de tancar tots en negocis que hi ha des de l’Estany fins el Club Natació
Banyoles.
Aquesta és una realitat.
Jo no dic que estigui bé o estigui malament, és una
realitat.
En aquesta zona del Front d’Estany hi ha una sèrie de negocis que fa que no la
puguem declarar com a zona acústica alta; potser estaria bé, potser sí, però abans
hauríem de modificar tot el Front d’Estany amb afectació a uns negocis particulars i
de persones que hi treballen i hi viuen, i, que no és la nostra intenció en aquest
moment.
Per això es qualifica com a zona de protecció acústica moderada;
moderada tampoc vol dir que es puguin assolir uns nivells de decibels alts.
Ara bé, és evident que no és una zona que es pugui equiparar amb una zona
estrictament residencial, és una zona que té un caire més lúdic. És a dir, un camp
de futbol, en ple partit, amb el camp ple de gent no ens entra en una zona de
protecció acústica alta perquè genera soroll i el genera al costat de l’Estany, per
això hauríem de canviar el Camp de Futbol de lloc.
Com que en aquests moments ens és impossible fer canvis aquí, ho hem de tipificar
tal qual és en la realitat.
Llavors. El mapa recull intencions que es pugui controlar el soroll, però, també,
realitats com comenta vostè que són les que hi ha i les que tenim.
Quan parla del Carrer Barcelona és veritat que en una cantonada hi ha una
protecció i en una altra cantonada una altra, però, els límits de zones de protecció
acústica tenen un límit; la zona de protecció acústica alta arriba un moment en
què hi ha el límit i comença la zona de protecció acústica moderada o baixa. Fixi’s
que normalment coincideixen en zones de carrers més amples, zones de rotondes o
zones en què hi ha bastants negocis.
En tot cas, li repeteixo, com que és un mapa que està sotmès a informació pública,
doncs, també és susceptible de millorar-lo.
Per això es fan les informacions
públiques i les allegacions, i, si ho podem millorar ho farem.
És a dir, aquí hi ha els criteris tècnics.
No vol dir que entre tots no es puguin
millorar aquests límits i aquest mapa.”
El Sr. Alcalde diu: “En tot cas queda dit. Vostès de la CUP volen intervenir ?.
Vostès de Junts tampoc ?. Per tant, passaríem a la votació.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de l’Ordenança de Sorolls,
essent la votació de 13 vots a favor (dels grups municipals: Convergència i Unió i
Junts per Banyoles) i 3 abstencions (dels grups municipals: CUP i Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde
diu:
“Per tant, queda aprovat aquest tema inicialment.
Esperem que es pugui fer alguna aportació en aquest sentit, positiva, per a la seva
aprovació definitiva.
Passem a la següent Comissió Informativa. Passem al primer punt...
Sr. Secretari...”
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COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I HISENDA
3.1.- Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici de 2013.
Vist l’Informe de la Comissió Especial de Comptes emès en data 19 de juny de
2014, informant favorablement el Compte General de la Corporació de l’exercici
2013.
Atès que el Compte General de l’exercici de 2013 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. 45, del dia 25 de juny de 2014, a efectes de reclamacions
i observacions.
Atès que durant el termini de 15 dies hàbils, transcorreguts entre els dies 26 de
juny i 12 de juliol de 2013, ambdós inclosos, i els vuit dies següents (del 14 de
juliol al 22 de juliol, ambdós inclosos) 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:
APROVAR
el Compte General de la Corporació de l’exercici de 2013, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
El Sr. Alcalde els diu:
Si, Sr. Luengo.”

“Alguna consideració per part d’algun grup municipal ?.

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
Ens agradaria saber perquè la documentació relativa al Compte General de la
Corporació de l’exercici 2013 no es va fer arribar abans de l’1 de juny de 2014, tal i
com ho demana en una carta la Sindicatura de Comptes.
Els varen fer arribar una carta en què tenien com a termini l’1 de juny, estem al 17
de juny, i vostè no l’han enviada. Com és que hagi succeït aquest fet ?.”
El Sr. Alcalde li diu: “En tot cas, sempre, els comptes s’han d’entregar el mes
de setembre; això la Intervenció Municipal ho cuida perfectíssimament.
I, la
Comissió de Comptes sempre es reuneix el mes de juny.
De fet, jo no en tenia constància d’aquest escrit, per tant, jo no sé si ens l’han fet
arribar o no. D’això no en dubto.
I, el que sí és correcte és que a la Sindicatura de Comptes han d’entregar els
comptes, sempre, abans del 30 de setembre;
la qual cosa nosaltres farem i
complirem.
També, hagués estat bé que vostè hagués assistit a la Comissió Especial de
Comptes; la qual cosa no va fer per poder-ho dir si calia.
Alguna cosa més ?.”
El Sr. Joan Luengo li diu: “El present Regidor no hi va ser-hi perquè és únic
Regidor del seu grup municipal i no és com –Déu, Omnipresent-, no pot ser a tot
arreu...”
El Sr. Alcalde

li contesta:

“No és cap retret...”

I, el Sr. Joan Luengo li diu: “Com que vostè ho deixa dit i consta en l’acta...
Jo també ho faig constar en l’acta.
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La carta de la Sindicatura de Comptes diu que, -...segons el Reial Decret 2/2004,
de 5 de març, s’havien de presentar l’1 de juny-; i és una documentació que està
dins la carpeta que avui se sotmet a votació.
El nostre vot serà contrari.
Bàsicament, per coherència, amb el vot que es va
emetre en els Pressupostos.
És a dir, els Pressupostos d’inicien amb un vot
contrari d’Iniciativa i es finalitzen, per coherència, amb un vot contrari.”
El Sr. Alcalde
diu:
“Bé...
És que, no és el mateix una cosa que l’altra els
pressupostos és el que es preveu executar i aquí són els comptes. Aquí no parlem
de pressupostos.
Són els comptes, el que es compra i es paga, el que es
contracta i es paga, el que es recapta.
En tot cas, li respecto això.
Però, no acabo d’entendre com algú fa un vot en
contra d’una cosa que ni hi ha participat ni ha vingut a mirar-ho, com a mínim,
vostè, vagi a veure el comptes si són correctes o no, no ?.
Vostè no ha fet ni
això, en tot cas, si vol votar en contra, hi voti.
Vostè també ?. Sra. Pazos.”
Intervé la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de
la CUP, i els diu:
“Bona nit. Regidores, Regidors, Sr. Alcalde, públic.
Des del nostre grup municipal també volen expressar el nostre vot, per coherència,
perquè ho hem dit reiteradament cada any quan votem els Pressupostos.
Són els números amb els quals es basa l’equip de govern. Les nostres prioritats
serien diferents, i, per tant, els nostres números el juny serien evidentment
diferents.
Per tant, en aquest cas nosaltres també votarem en contra pel motiu
que acabo de dir.”
Els parla el Sr. Alcalde i diu:
“Jo els vull fer un aclariment.
Més que tot per aclarir-ho. Vostè pot votar el que vulgui. Vostè tampoc va venir
a la Comissió de Comptes i són dos Regidors; cap dels dos. També, que quedi
clar. No, no, que quedi clar.
Hi ha una cosa que és evident.
Aquí no aprovem cap compte, aquí aprovem la
comptabilitat. Aprovem el que s’ha fet.
I, precisament, vostè que el mes passat, em sembla, ens va acusar no sé si de
malbaratament o de malversació..., doncs, resulta que no ha vingut ni a veure els
comptes.
Ni ha veure’ls el comptes, ni a veure’ls, per tant, vostè ni ha vist els
comptes ni ha vist la comptabilitat.
I, vostè el que fa és dir, -votem en contra per coherència-, a no sé què, perquè no
estem votant el comptes estem votant la comptabilitat, és a dir, el que sempre ha
estat, -l’actiu, el passiu i el saldo. Això és el que votem avui.
En tot cas, queda dit així. Digui.”
La Sra. Alexandra Pazos li diu: “Si no vaig venir va ser per un motiu laboral,
com sempre. Quan la gent treballar fora a vegades té situacions d’aquestes.
Em sembla que això no és una justificació...”
El Sr. Alcalde li diu: “Sra. Pazos. Sra. Pazos, a la Comissió de Comptes vostè
no va venir. No va poder venir ni vostè ni el Sr. Masó, però, en els 15 dies més 8
d’exposició pública tampoc els ha vingut a consultar; són 23 dies en total. D’acord
?.
Sr. Vicens.”
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El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Bon nit. Gràcies Sr. Alcalde. Senyores i senyors.
Com que també ens hem de justificar amb el vot, en el nostre cas, nosaltres
podem dir que sí que varem assistir a la Comissió de Comptes i sabem, també, que
és una comissió de tràmit.
El que portem avui aquí en el Ple és de tràmit i així donem pas per tal de trametreho a la Generalitat, els comptes.
Per tant, sembla, des d’aquest punt de vista que el vot en contra no té massa
sentit. Tota la documentació és molt densa i no és qüestió d’estudiar-ho en 3 o 4
minuts. Al final són els comptes de tot l’any.
Nosaltres considerem que l’opció de l’abstenció és la que ens mereix.
Ja sé que
no té molt a veure amb el Pressupost; en el Pressupost tampoc varem votar a
favor, i, ens sembla que és més prudent l’abstenció en el nostre cas.”
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies.
En el seu cas sí que varen venir a debatre-ho dos Regidors el que eren els comptes
i el resultat dels mateixos. Per tant, passem a la votació.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació
l’exercici de 2013, essent la votació de
Convergència i Unió), 4 abstencions (del
3 vots en contra (dels grups municipals:
Independents de Banyoles).

del Compte General de la Corporació de
9 vots a favor (del grup municipal:
grup municipal: Junts per Banyoles) i
CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-

El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde diu: “Passem al següent tema.
Sr. Secretari, les propostes d’acord.”
3.2.- Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de la regularització
jurídica de l’ocupació de béns comunals del municipi de Banyoles per part
del Club Natació Banyoles.
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data de 26 de maig de 2014, de
regularització jurídica de l’ocupació de béns comunals del municipi de Banyoles per
part del Club Natació Banyoles (expedient 2014.1186).
Atès que, en data de 3 de juny de 2014, es va sollicitar a la Direcció General
d’Administració Local l’informe previ preceptiu previst a l’article 220.2 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.
Atès que la Direcció General d’Administració Local ha emès, en data de 3 de juliol
de 2014, l’informe preceptiu sollicitat, amb contingut favorable, amb la següent
conclusió:
“Ateses les consideracions precedents, basades en la documentació aportada per la
corporació i d’acord amb la normativa que és d’aplicació en aquest cas, aquesta
Direcció General informa favorablement la concessió administrativa d’utilització
privativa per l’ocupació de béns comunals per part del Club Natació Banyoles. L’àmbit
del bé comunal objecte d’ocupació i utilització està integrat per: les parcelles
cadastrals 0137504DG8603N0001TQ i 0137501DG8603N0001QQ, amb una superfície
total de 13.599 m2; la pesquera 5 (edificació); la franja de 190 m2 que conformen el
camí d’accés a la pesquera número 5 “Agustí”; i la utilització especial per realitzar
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determinades activitats aquàtiques a les aigües de l’estany, en aquest darrer cas
durant determinats períodes de l’any”.

Vista l’Acta de la reunió de l’Assemblea General del Club Natació Banyoles, que va
tenir lloc el dia 5 de juliol de 2014, en què es ratifiquen els acords presos per la
Junta Directiva i Econòmica de l’entitat en reunió extraordinària del dia 21 de maig
de 2014.
Atès que el Club Natació Banyoles és una associació esportiva de caràcter privat
sense finalitat de lucre, que consta inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Banyoles,
amb el núm. 11.
Atès que la disposició transitòria segona del RAE estableix que, en un termini
màxim de 4 anys a partir de la seva entrada en vigor, que va tenir lloc el 4 de
novembre de 2010, i que per tant finalitza el 4 de novembre de 2014, l’Ajuntament
ha de procedir a regularitzar la situació jurídica de l’ocupació dels béns comunals
mitjançant una concessió per un temps determinat, d’acord amb allò establert a la
vigent legislació sobre règim local.
Atès que l’acord plenari ha estat sotmès a informació pública durant un termini de
30 dies hàbils, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, així com al
Tauler d’Edictes de la Corporació i a l’e-Tauler de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament.
Atès que, durant el termini d’exposició pública, que finalitzava el dia 15 de juliol de
2014, han estat presentats els següents escrits d’allegacions:
Data

RGE núm.

Interessat

15/07/2014

8906

Candidatura d’Unitat Popular

15/07/2014

8921

ICV – Independents de Banyoles

15/07/2014

8945

Grup municipal Junts per Bayoles - AM

Vist l’informe emès pel Secretari i per l’Interventor Municipals en data de 24 de
juliol de 2014, en relació amb la resolució de les allegacions formulades, que
s’adjunta a l’expedient a efectes de motivació:
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Estimar en part l’allegació 7ena. de les formulades pel grup municipal de
Junts per Banyoles-Acord Municipal, en el sentit de modificar el segon paràgraf del
punt 9.3.2. del plec de clàusules regulador de la concessió, que quedarà redactat
com segueix:
2.Prestacions de fer:
.../...
Així mateix, haurà de realitzar una aportació anual de 6.000 euros per atorgar beques
a esportistes banyolins, que volen fer esport en les especialitats del CNB (rem,
piragüisme, triatló, natació, waterpolo, salvament i socorrisme, etc...), a efectes de
donar compliment als valors de diversitat i cohesió social en el mon de l’esport.
L’Ajuntament distribuirà l’aportació en base al criteri dels Serveis Socials.

.../...
Segon. Desestimar la resta d’allegacions formulades contra l’acord plenari de
regularització jurídica de l’ocupació de béns comunals del municipi de Banyoles per
part del Club Natació Banyoles, pels motius que consten a l’informe emès al
respecte i que figura a l’expedient.
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Tercer. Elevar a definitius els acords adoptats pel Ple de la Corporació en sessió del
dia 26 de maig de 2014, en relació amb l’expedient núm. 2014.1186, de
regularització jurídica de l’ocupació de béns comunals del municipi de Banyoles per
part del Club Natació Banyoles mitjançant concessió demanial.
Quart. Adjudicar directament al Club Natació Banyoles, mitjançant contraprestació,
la concessió administrativa d’utilització privativa sobre les finques de propietat
municipal i caràcter comunal identificades al Cadastre d’Urbana amb les referències
0137501DG8603N0001QQ i 0137504DG8603N0001TQ, que inclourà la utilització de
la pesquera núm. 5 i del camí que hi accedeix, així com la utilització especial per a
realitzar determinades activitats aquàtiques a les aigües de l’Estany, per un termini
de 50 anys a comptar des de la signatura del contracte, amb subjecció al plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques regulador de la concessió.
Cinquè. Mitjançant aquest acord i amb el lliurament de la clau de la pesquera núm.
5 (Agustí), es procedeix a atorgar la possessió i gaudi ple de la concessió al Club
Natació Banyoles, pel termini que consta al plec de condicions.
Sisè. Fer constar que els 547 m2 recollits al conveni de 25 d’abril de 1995, cedits
per l’Ajuntament de Banyoles en ple domini a favor del Club Natació Banyoles,
directa i gratuïtament, consistents en els fraccions que es grafiaven amb trama
quadriculada en el plànol adjunt al conveni, en tractar-se de sobrants de via pública
i en estar-hi edificats part dels vestuaris, piscina coberta, hangar de rem, gimnàs i
zona de serveis de bar de l’edifici remodelat, als efectes del que disposa l’article 5
del Decret 336/1988 pel que s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
tenen la naturalesa de béns patrimonials desafectats de l’ús de bé de domini públic,
trobant-se alliberats. Aquests metres quadrats no provenen de cap finca registral,
sinó de la pròpia via pública confrontant, que no es troba inscrita al Registre de la
Propietat, en no ser pràctica administrativa habitual la seva inscripció.
Setè. Notificar aquests acords al Club Natació Banyoles i a les persones i entitats
que han formulat allegacions a l’expedient.
Vuitè. Publicar els presents acords, a efectes de coneixement general, al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al Tauler d’Edictes de la Corporació i a l’e-Tauler
de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies Sr. Secretari.
Jo crec que el debat important el varem tenir en el Ple anterior de 26 de maig que
era quan s’aprovava de manera inicial.
Cal dir, d’entrada, que entre aquest 26 de maig i el dia d’avui s’han incorporat a
l’expedient un Informe de Secretaria i Intervenció respecte al tema econòmic que
suportava i que no havia sortit en aquest plenari, sobre la hipoteca que el Club
Natació Banyoles tenia en els terrenys en el cas que hi hagués una cessió, com
manifestava el Sr. Vicens en aquell moment, i, que revertiria en el deute municipal
en el cas que s’hagués acceptat; però, que no s’ha fet.
També, s’ha incorporat a l’expedient l’informe del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, la seva assessoria jurídica.
El que seria la Direcció
General d’Administració Local un informe favorable a tot aquest expedient per part
dels serveis jurídics i per part de la Generalitat, que era l’òrgan que havia de
contestar en 30 dies aquesta qüestió. I, que, per tant, hi dóna aquesta validesa.
També, com és evident hi ha hagut les allegacions, només les dels tres grups
municipals. No ni hi ha hagut cap més d’allegació. I, val a dir que, vostès han
llegit tot l’Informe tant de Secretaria com d’Intervenció, tal i com els vaig dir a la
Comissió Informativa, hi ha allegacions de tres tipus.
Una, sobre el que és la
concessió, que avui es discuteix i que avui es pot aprovar definitivament.
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En segon lloc. Hi havia allegacions de coses que no estaven a exposició pública,
per tant, que no podien ser allegades. Una era sobre l’atermenament i l’altra era
sobre el Pla Especial. En tot cas, quan s’aprovi l’atermenament es podran fer les
allegacions sobre l’atermenament i quan parlem del Pla Especial es podran fer les
allegacions del Pla Especial, però, això, no era objecte d’informació pública.
Per tant, només es poden resoldre les allegacions en aquelles qüestions que
estaven exposades al públic i que podien ser objecte d’allegacions; no aquelles
que no estaven exposades però que poden ser-ho en un futur.
El Sr. Secretari ha llegit, íntegre, la proposta d’acord. Una proposta d’acord que va
acompanyada d’un Informe conjunt de Secretaria i d’Intervenció per contestar i
amb la incorporació d’aquests informes que he mencionat, i, amb una petita
esmena, que era el punt que se’ls ha passat avui. Que, per part del Registre de la
Propietat, en l’apartat sisè, es fa constar aquests 547 m2 que eren sobrants de via
pública i que la paraula –segregats- no havia de ser-hi. Sr. Secretari és així, no ?.
I, el tema dels desafectats d’ús de domini públic ja que no era bé comunal.
Parla el Secretari de la Corporació i diu. “A requeriment del Registrador de la
Propietat de Banyoles que ens ho va enviar divendres, a l’última hora, aquestes
esmenes perquè es poguessin inscriure en el Registre de la Propietat la concessió.”
El Sr. Alcalde
diu:
“Molt bé.
Per tant, dit això si vostès volen fer alguna
observació.
El Secretari ho ha dit. La proposta d’acord és acceptar aquesta consideració que
feia el grup municipal de Junts de Banyoles i desestimar les demés, en base a
l’Informe fet per Secretaria i Intervenció.
Si hi ha alguna paraula a dir en aquest sentit ?. Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,
els diu:
Des d’Iniciativa el que creiem o el que veiem, amb preocupació, és que tenim un
problema amb el bé comunal i el tenim greu.
Primer, perquè hi ha un cert desinterès i davant d’aquest cert desinterès tampoc hi
ha la intenció de l’equip de govern que la gent s’interessi pel que és un bé comunal;
que té una propietat, que té uns drets i que té uns deures. També, hi ha una certa
desinformació.
És a dir, amb els ciutadans de a -peu de carrer- d’aquests que ens acompanyen
avui jo estic convençut que si els demanéssim que ens expliquessin el bé comunal
que és, difícil ho tindríem.
I, és tan complicat que fins i tot els grups de l’oposició, a vegades, assessorats
mitjançant els nostres assessors ens podem equivocar per la complexitat del tema
del bé comunal, sumat a uns convenis i a uns acords amb una entitat esportiva
com és el Club Natació Banyoles és tan complexa que fa que, fins i tot, ens puguem
equivocar els grups de l’oposició.
Equivocar-nos en allegar no en el contingut de
l’allegació.
Nosaltres, des d’Iniciativa teníem entès que tots els punts que es posaven en un
plenari hi havia una exposició publica de 30 dies, per dir quelcom; per això varem
fer unes allegacions amb tot el –pac- que era, la modificació del Pla Especial, la
modificació de l’atermenament i la concessió al Club Natació Banyoles.
Respecte a aquest punt. Sinó després se’m diu que ho faig massa ampli.
Respecte a la concessió del Club Natació Banyoles ja ho varem intentar explicar en
el Ple anterior, ho tornarem explicar ara, i, ho hem explicat quan hem presentat les
allegacions.
Quatre allegacions que Iniciativa redacta d’una manera gràfica
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perquè la gent ens entengui, posant una balança en un costat, el que és el bé
comunal i a l’altre el que és l’entitat esportiva del Club Natació Banyoles. Aquesta
balança havia de quedar equilibrada, legalment, a nivell de drets, a nivell de deures
i a nivell de coses que s’hi poguessin fer. I, és en aquest sentit que varen anar les
nostres allegacions de les quals una d’elles, i, crec, la més important era l’error de
procediment que es va fer.
S’ha fet, perquè la gent ens entengui, una concessió directa -te’l dono a tu- i
aquest -te’l dono a tu- ha portat unes contrapartides. La gent podrà pagar les
matricules d’entrada del Club Natació amb més temps, tindrem uns descomptes, hi
haurà una sèrie de condicions.
Nosaltres, des d’Iniciativa, com que creiem amb el bé comunal i creiem amb la
bona feina feta del Club Natació Banyoles decidíem anar en el punt anterior de
l’articulat de la llei que diu, que no s’ha de fer per concessió directa sinó que s’havia
de fer per subhasta pública.
Per tant, que haguessin concorregut diferents
entitats, que no n’haguessin concorregut moltes, sinó que només hagués
concorregut el Club Natació Banyoles perquè té un edifici i si l’hagués hagut
d’agafar algú altre li hagués costat molts diners pagar la indemnització perquè
pagar el traspàs de tots els socis és molt difícil. Hi ha un valor històric.
Nosaltres creiem que amb la concessió de subhasta pública aconseguíem una cosa
que amb aquesta concessió que tindrem ara no hi és, l’interès general, per tant,
satisfer l’interès general.
En aquest sentit anaven les nostres allegacions, sobretot, la principal.
És veritat que l’informe de Governació redacta i ho diu molt clar que la manera que
procedeixen vostès, l’Ajuntament, no és incorrecte, no és illegal, ni està fora de la
llei, però, tampoc ens diu que una subhasta pública no fos correcta, no ho diu, no
es pot fer. Vostès tenen tres possibilitats han escollit aquesta i ho han fet bé.
Fa gràcia perquè s’agafen a l’Informe de Governació de la Generalitat com si fos la
-mare dels ous-, però, aquest informe no entra en cap plec de clàusules; no ens
diu si els punts 1, els punts 2 o els 3 són correctes. Diu, la concessió l’han feta bé
i els anys són correctes, i punt, no especifica. I, ho veiem amb certa preocupació.
També, veiem en certa preocupació la manera en què vostès han portat aquest
tema.
Han tocat un tema del bé comunal, recordo el polèmic punt de l’aigua
potable, la concessió mixta, de l’empresa mixta. Vostès varen deixar fer una cosa
lícita i procedent, i, políticament correcta, deixem refredar el tema i a veure si
després de les eleccions ens hi podem posar.
Aquí vostès han anat ràpid, d’un mes per l’altre, redactin i presentin les
allegacions, com que vostès ja sabien que a totes les allegacions ens dirien que
no. Així es constata. De presa i corrent, d’un mes per altre, ho tenim solucionat.
I per últim.
No hem informat als ciutadans i ciutadanes, no els hem informat.
Estic segur que el pròxim butlletí, que és un butlletí fantàstic, gens partidista i que
informa molt bé, ho explicarà.
El grup de Junts els deia -fem un debat-, la CUP deia -fem una consulta-.
Aquestes són les maneres de procedir d’un bé comunal, que el comú de la Ciutat
decideixi allò que es posa a l’ordre del dia de l’Ajuntament, li convé o no li convé, i,
no s’ha procedit.
A vegades sembla com si el Reglament d’Activitats de l’Estany sigui intocable.
Doncs, hi ha punts del Reglament d’Activitats de l’Estany que no es compleixen, per
exemple, el de les pesqueres. Ho diu el mateix Informe de Secretaria, diu, aquest
punt no es compleix, serà –extratemporani-. Fan servir aquesta paraula. Ho
compliran quan ho vulguin.
Doncs, bé, amb aquest punt podíem haver fet el mateix. Podíem haver anat amb
més calma, amb més serenor i podíem haver fet una discussió millor.
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Per tant, com que veiem que la balança del bé comunal i del Club Natació Banyoles
no està equilibrada, com que creiem que pot haver-hi certa fragilitat legal, pot
haver-hi una mica de fonament poc sòlid en aquesta concessió, vist que les
aportacions d’Iniciativa no s’han reconegut i han estat rebutjades, vista la poca
transparència i la poca participació que vostès han procedir a fer el nostre grup
evidentment votarà en contra, per coherència, també, al que varem fer
inicialment.”
El Sr. Alcalde li diu: “Doncs, bé. D’entrada li agraeixo el to utilitzat avui, no el
del 26 de maig, i, li agraeixo que en dos mesos vostè ha tingut temps de llegir-ho
meditar-ho...
I, jo crec que el que vostè manté però en un altre to jo diria fins i tot, més
coherentment, si m’ho permet, perquè vostè va arribar a dir que el Club Natació
Banyoles devia 400 mil euros en aquell moment. Per tant, que vagi d’entrada i en
positiu aquest to.
Jo crec que no hi ha desinterès del bé comunal ni desinformació. En tot cas, aquell
programa que va fer vostè de la Tribu era per informar, però, no sé si va informar o
va desinformar; en tot cas, va carregar, això segur, a la gent...
Jo també vaig contestar algunes preguntes d’aquest tema als mitjans de
comunicació que ens acompanyen aquí han intentat donar la major informació, i, no
desinformació. Jo crec que la major informació possible sobre aquest tema, per
tant, jo penso que sí que s’ha difós.
Em sap greu quan vostè manifesta el tema d’aquest butlletí dient, -tan fantàstic i
gens partidista-. En tot cas, jo crec que és un butlletí d’informació i que no parla
de cap qüestió partidista. Parlant de qüestions partidistes, doncs, quan vostè va a
algun programa tampoc va a defensar el bé comunal o d’altres qüestions de
manera absolutament neutral si vostè ho repassa i com vostè ha manifestat.
Les allegacions.
Jo crec que d’error de procediment no n’hi ha perquè l’informe
de la Direcció General diu que, -informa favorablement la concessió administrativa
d’utilització privativa per a l’ocupació dels béns comunals per part del Club Natació
Banyoles.
L’àmbit del bé comunal, objecte d’ocupació, està integrat per les
parcelles..., la pesquera núm. 5, i la utilització especial per realitzar determinades
activitats aquàtiques a les aigües de l’Estany, en aquest darrer cas durant
determinats períodes de l’any...-.
Per tant, el que està dient i està parlant és el que deia vostè sobre el procediment.
El procediment és un dels que permet la llei, i si la llei permet adjudicar un espai al
Club Natació Banyoles, de manera directa, quan el Club Natació Banyoles des de
l’any 1991 el que fem ara és regularitzar un tema jurídic que ja el té concessionat,
doncs, ens sembla que és la millor manera de fer-ho.
A vostè li pot semblar bé una altra manera però a nosaltres ens sembla que
aquesta és la millor manera de fer-ho. En tot cas, aquí el que estem fent és, donar-hi cobertura jurídica a l’acord que s’havia fet el 1991-, per tant, deixant-lo
sense efectes i fent-ne un de nou.
Però, l’Ajuntament ja s’havia manifestat l’any
1991 sense cap referèndum ni cap consulta, ni res;
ho havia manifestat en un
acord de Ple, que és l’òrgan sobirà per fer-ho en aquest cas per delegació de tots
els ciutadans i ciutadanes de Banyoles, tots els propietaris i propietàries del bé
comunal. Si vol dir-ho així.
Per tant, nosaltres jurídicament hi donem una fórmula.
Vostè diu, -jo estaria
d’acord que se n’hagués fet un altre-, puc estar-hi d’acord.
Aquesta és la seva
opinió. La nostra és diferent en aquest sentit. Qualsevol fórmula legal. Aquesta
també ho és.
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Per tant, més enllà d’això és el que dóna aquesta cobertura.
Ho varem dir.
Varem tenir la discussió en el Ple passat. Avui senzillament el que fem és votar
unes allegacions. I, també, dir-li que després de tot quan algun afectat o quan
una persona se sent afectada li ben asseguro que allega. Aquí només n’hi ha tres
d’allegacions, Iniciativa, la CUP i Junts; no hi ha cap particular que hagi dit jo em
sento perjudicat; no n’hi ha cap més d’allegacions d’aquestes.
En tot cas, tothom defensa la seva postura. Tothom defensa el que algun ciutadà
o ciutadana li hagi fet arribar, però, aquestes són postures més enllà del que van i
més enllà, deixi-m’ho dir, així acabaré dient-ho tot el que penso, que amb el tema
del Club Natació Banyoles es fa política, la qual cosa no era la nostra intenció.
Senyors de la CUP...”
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
els diu:
“Des de nostre grup municipal varem decidir presentar tres allegacions en el que
era el plec de clàusules de la concessió que es va aprovar, en l’anterior Ple, per un
motiu molt clar, millorar i posar sobre la taula i l’accés de tots el banyolins i
banyolines perquè creiem que nosaltres estem treballant per tota la Ciutat.
Les nostres allegacions anaven en dos sentits.
Dues anaven directament al bé
comunal.
Una parlava sobre el dret de pas, sobre el Camí de Sirga que sembla
ser que no existeix enlloc. La segona, anava directament a fer extensible aquest
acord a tota la ciutadania; que tothom opinés, com és el seu dret en els béns
comunals. El dret és que opini tothom, i, en aquest cas nosaltres creiem que era
oportú que sobre les formes tota la ciutadania opinés què havíem de fer amb
aquesta part del bé comunal.
I la tercera era destinar menys anys a la concessió.
Creiem que 50 anys era
excessiu i que podia ser de menys anys.
I, que si la gestió era correcta, i la
ciutadania i tothom considerava que s’havia de fer aquesta concessió, doncs, es
podia continuar atorgant a l’entitat.
Arribats aquí l’equip de govern, amb els seus informes pertinents, desestima totes
les allegacions i ni tan sols debat algun punt.
Per això, nosaltres creiem que s’han de considerar algunes coses. Fa
aproximadament una setmana i mitja la Generalitat de Catalunya fa una declaració
i diu que es començarà a treballar pel Parc Natural.
L’equip de govern de
l’Ajuntament de Banyoles avui aprovarà aquí una concessió demanial, d’ús privatiu,
d’uns terrenys que pertanyen a l’Ajuntament i que són comunals.
Està bé defensar el Parc Natural però també estaria bé que es considerés quan
s’acorden amb d’altres entitats alguns punts que els hauríem de tenir considerats i
tenir-los en compte, com per exemple, el Camí de Sirga. Un camí que pel qual es
torna a vetar el pas als banyolins i banyolines que no podran donar la volta a
l’Estany per tot el bé comunal, ni passar per davant del Front d’Estany, com hauria
de ser possible.
A més a més, se’ns diu reiteradament en informes i per no entrar en un debat
polític, se’ns diu tècnicament, que la consulta no es pot fer.
Nosaltres,
sincerament, no entenem com no es pot preguntar a la ciutadania què vol fer i què
vol deixar de fer. Però, reiteradament se’ns diu jurídicament en comptes de
políticament.
I, finalment sí que ens agradaria fer una reflexió general. I, és que en el Ple de fa
dos mesos tota l’oposició va votar en contra d’aquesta concessió, per tant, crec que
hauríem de plantejar-nos com s’han fet les coses, com l’equip de govern ha fet les
coses.
No s’ha demanat l’opinió de cap regidor ni de cap regidora de l’oposició
com tampoc dels ciutadans i ciutadanes, però, com a mínim, dels regidors i
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regidores de l’oposició, doncs, tampoc s’ha fet; i sembla ser que aquesta concessió
no s’aprovarà unànimement per tot el plenari, quan és un tema de ciutat.
Un
tema molt important per a la Ciutat perquè el Club Natació Banyoles ha fet moltes
coses positives per la Ciutat, per això, crec que si hi havia la intenció mínimament
que això s’aprovés unànimement, això no serà així.
Per ara sembla que hi ha un grup que votarà en contra. Nosaltres, evidentment,
també votarem en contra. I, crec que ens hauria de fer reflexionar això perquè
aquesta concessió s’aprovarà per majoria absoluta i una ciutat no es governa per
majoria absoluta; el nostre grup polític creu que la majoria absoluta aplicada
reiteradament acaba no beneficiant a la Ciutat sinó beneficiant a uns pocs.
En fi, aquesta es la nostra posició. Perquè, s’han desestimat totes les allegacions,
i, perquè no hi ha hagut ni diàleg per veure si es podia incorporar alguna cosa, el
nostre grup polític votarà en contra d’aquesta concessió, com he dit abans.”
Intervé el Sr. Alcalde i diu:
“En tot cas, vostè ha dit un ja són dos els que
votin en contra. Però, hi ha una cosa, miri, l’última afirmació reafirma el que jo li
acabo de dir. Aquesta afirmació que vostè ha fet es veu clarament que s’utilitza al
Club Natació Banyoles per fer política. Això és el que vostè acaba de manifestar,
per tant, jo penso que un possible parc natural, aquesta figura, no té res a veure
amb aquest tema.
Sobre la concessió, ja li he dit abans i ja li vaig dir l’altre dia, i, no em faré
reiteratiu.
L’any 1991 el Club ja tenia 50 anys amb dret de superfície i el 2010 ho acordem
unànimement, vostès no hi eren, per acord de Ple que això s’ha de refer i que
jurídicament s’ha de fer ben fet. Per tant, el Club ja tenia aquest dret, i, el que
proposa avui l’equip de govern és que continuï essent així. Aquesta és una qüestió.
Quant al bé comunal.
Jo li vaig dir que no era correcte, això sempre des del
nostre punt de vista, perquè quan parlem del bé comunal i fem el Reglament
d’Activitats de l’Estany, que és tota la llei marc, si em permet expressar-me
d’aquesta manera, com que tots hi estem d’acord, doncs, no cal que ho consultem
a ningú.
Llavors. Amb una llei marc que regula tot el bé comunal de la Ciutat de Banyoles,
en aquest cas, ningú va dir que s’havia de fer un referèndum. Ningú va dir que
s’havia de consultar al poble, com que hi estem d’acord tots no s’ha de consultar a
ningú. I, ara, resulta que per desenvolupar una transitòria, ara sí, com que no hi
estem d’acord tots s’ha de consultar a la gent, doncs, no. Hem de ser seriosos.
O ho diem sempre o no les diem mai les coses.
I, aquesta és la qüestió. Més enllà que l’informe jurídic digui si és legal o no.
Jo ja li vaig dir en l’anterior Ple que aquesta no era qüestió que legalment era així;
el Sr. Secretari ho ha de passar en el seu informe i l’Interventor també, però, més
enllà d’aquesta legalitat aquesta és la voluntat, ja li manifesto obertament. El Sr.
Vilanova ja li va dir i jo li torno a dir; però, evidentment, que és un treball per la
Ciutat.
Si mirem la seva allegació posa -uns 4 anys- i diu, -en cas que s’atorgui la
concessió administrativa que el nombre màxim sigui el mateix que les altres
entitats esportives que ronda els 4 anys-, però, no n’hi ha cap que rondi els 4 anys.
En tot cas, vostè no s’ha mirat les altres.
Però, home !, és que quan a aquesta gent al 1991 se’ls hi fa per 50 anys ara dir-los
per 4 anys, em sembla que no és de rebut, a mi !. A nosaltres, al govern, ens
sembla que no és de rebut. Llavors, diu, -mirarem si ho fan bé-, però, és que fa
80 anys que el Club ho fa bé, perquè encara hi són, encara existeixen, tenen 10 mil
socis. Per tant, posem en dubte si ho fan bé uns que fa 80 anys que ho fan, i,
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volen agafar 4 anys de prova, però, és que en portem 80 d’anys de prova per si ho
fan bé o no.
O sigui portem 80 anys d’experiència en aquesta Ciutat i que cap dels que hi ha en
aquesta taula havia nascut, que el Club ja existia i ara continua existint, i tenim 10
mil socis, i, vostè ara diu que hauríem de mirar si ho fan bé durant 4 anys i si ho
fan bé els hi continuarem donant. Home !, em sembla que no és de rebut. Sr.
Masó estic parlant en nom del govern i, probablement, de més enllà del govern
perquè haver de demostrar ara si en 4 anys el Club ho fa bé o no ho fa bé, quan en
porta 80 d’història, no em sembla de rebut. I, en el govern que jo tinc l’honor de
presidir no ens sembla de rebut. Això és així.
Jo crec que ara no tenen que demostrar això el Club Natació Banyoles. Recordin
que té una concessió fins l’any 2041. Tindria un dret de superfície fins l’any 2041;
que nosaltres diem que l’hem de regularitzar, per tant, ho estem fent. I, ara els
diem 4 anys, perdonin !, però, de què vol que parlem, no ens haguéssim entès, no
podem parlar d’aquestes coses, m’entén ?.
I, el dret de pas. Escolti, quan l’Ajuntament ho va comprar, aquí tinc un plànol
dels anys 1950 més o menys, no és que el camí no existeixi és que es va canviar el
traçat.
Quan varem canviar el traçat de l’altre costat d’Estany, del municipi de
Banyoles, per fer-hi des del Consorci de l’Estany el tema dels estanyols o els
amarradors, etc. es va canviar el camí que passa pel costat de l’Estany, més
enrere, i ningú va dir res.
Jo no vaig sentir a vostès ni a cap més grup que
diguessin que aquí s’havia de fer un referèndum i consultar a la gent. Ningú va dir
res.
I aquest que fa 50 anys que no s’hi passa ara l’han de consultar a la població.
Home ! siguem seriosos.
Per tant, entendrà que des d’aquest punt de vista no ens podríem entendre. Si en
un camí hi estem d’acord, es pot modificar, i, no cal dir res a ningú; ens sembla
bé, doncs, perfecte !. En canvi, un que a nosaltres ens sembla bé i que fa 50 anys
que només s’ha canviat el traçat, no el camí, aquest l’hem de consultar. Home !,
hem de ser seriosos tots plegats; aquí em sembla que en alguna afirmació no
acabem de ser-ho.
En tot cas, les allegacions estan contestades i des de aquest punt de vista aquesta
és l’expressió tècnica, però, també, la voluntat política d’assumir-ho.
Sí. Digui Sra. Pazos.”
La Sra. Alexandra Pazos
vol intervenir i li diu:
Ja ens ho ha dit diverses
vegades el tema del RAE.
Potser si la CUP hagués estat en aquest Ajuntament
potser hagués demanat una consulta popular i, segurament, l’equip de govern
hagués tornat a dir que ells no consulten al poble perquè això és el que ells volen
fer.
Amb el tema del dret de pas i del Camí de Sirga crec que són dos temes diferents i
crec que no podem parlar del mateix. Quan en una part s’ha canviar el traçat, no
és el mateix perquè en una hi ha una tanca i en l’altra no...
El Sr. Alcalde

li diu:

“No l’he entesa ara...”

La Sra. Pazos diu: “No s’hi pot passar per l’altre costat, s’ha canviat el traçat...
No, perdoni, és així, és la realitat sobre el terreny.
I sobre el tema dels 50 anys.
En l’allegació diu 4 anys, però, tampoc s’han
avingut a parlar si poden ser 10, si poden ser 15 anys; nosaltres simplement
plantejaven que se’n tornés a parlar i que no fos de tan llarga durada aquesta
concessió; no perquè no creguéssim que el Club no ho fes bé sinó perquè creiem
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que 50 anys és excessiu i amb 50 anys poden passar moltes coses que no es poden
preveure.”
El Sr. Alcalde li diu: “Els -4 anys- no m’ho invento vostè ho escriu.
Per tant, jo tinc que contestar l’allegació dient que no hi estic d’acord, vostè diu 4,
vostè no diu 10 ni 15 ni 20, vostè diu 4...
Jo crec que ja li he contestat tot el que havia de contestar, seria reiteratiu i
cansaria a tots vostès i no ho faré.
Srs. de Junts...”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Gràcies Sr. Alcalde.
Aquesta és una proposta que es presenta en el Ple com també n’hi podria haver
d’altres. És una afirmació molt obvia. N’hi ha una altra, també, i és que des de
Junts creiem que hem de treballar tots plegats per donar contingut i l’ús pertinent
al bé comunal i que el banyolins se’l sentin com a propi.
Em sembla que aquest és un gran dèficit que té la nostra Ciutat.
No hem parlat amb profunditat anteriorment a l’aprovació inicial de les bases i
tampoc hem pogut fer aportacions inicials que haguessin permès una solució
diferent; ja ho varem dir en el seu dia, el dia de la seva aprovació provisional.
Sempre, això sí, mantenint semblants objectius, fer prevaldre el bé comunal amb la
indiscutible aportació que fa anys el Club Natació Banyoles en l’aspecte d’interès
públic, esportiu i social, i, considerant el que dèiem -l’històric llegat- dels banyolins
i banyolines des de la Carta de la Concòrdia i que ens ha arribat fins els nostres
dies, fer aquest binomi possible.
Avui en què tenim més eines que mai per fer possible i visible els drets sobre el bé
comunal hem observat com hem deixat perdre una oportunitat per reflectir-ho, de
forma més plena.
Aquest és un acord bilateral però amb escassa participació, sense majories de
grups i amb molt poca escassetat d’atenció ciutadana.
Nosaltres desitgem que les nostres allegacions i aportacions serveixin per tenir
present per a futures actuacions que afectin el bé comunal, i, serveixin també en
l’àmbit de la reflexió.
Després, de les allegacions en diem aportacions perquè
sabem que algunes d’aquestes eren unes aportacions genèriques sobre el bé
comunal, més que no pas pròpies de la concessió. Per tant, en diem aportacions i
reflexions.
Nosaltres, un cop aprovada, avui que s’aprovarà, tenim interès que aquesta
concessió sigui un èxit en benefici de les parts, el màxim possible.
Això és el que desitgem.
Perquè, malgrat sigui o no sigui la nostra proposta,
diguem-ho així, el que desitgem és que tingui èxit en benefici de les parts i,
sobretot, en benefici de la Ciutat de Banyoles que és al cap i a la fi el que ens
importa. Gràcies.”
Parla el Sr. Alcalde i li diu: “Gràcies Sr. Vicens.
En tot cas, el desig que diu vostè entre les parts vostè ho acaba concloent al final,
jo crec de manera encertada, el desig i l’èxit de l’acord només és el desig i l’èxit
dels ciutadans i ciutadanes de Banyoles, per tant, de tota la Ciutat. I, aquest és el
desig de la manera que nosaltres ho hem plantejat i crec que per part del Club
Natació Banyoles, també, i, en el fons per part de tots els grups, també, perquè, al
final, això sigui un acord exitós. I, si és exitós vol dir que és bo per la Ciutat, i,
quan dic per la Ciutat vull dir per tots els ciutadans i ciutadanes.
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Jo entenc, i ho he entès així al llegir les seves allegacions, vostè ho ha dit, que
més que unes allegacions jurídiques són unes allegacions que conviden a la
reflexió. Conviden a alguna proposta que jo crec, en un futur, pot ser aplicada i
que alhora aquesta és una mica la intenció.
Per tant, hi estic completament d’acord.
Ho deia abans la Sra. Pazos en les
aportacions del Club Natació Banyoles. I, amb el tema del bé comunal jo crec que
precisament tots els grups municipals, hem de ser capaços que tota la ciutadania
tingui aquesta major implicació; i, malgrat tot la ciutadania sempre és sabia no ho
oblidem mai això.
Si els sembla passaríem a les votacions.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Resolució d’allegacions i
aprovació definitiva de la regularització jurídica de l’ocupació de béns comunals del
municipi de Banyoles per part del Club Natació Banyoles,
essent la votació de 9
vots a favor (del grup municipal: Convergència i Unió) i 7 vots en contra (dels
grups municipals:
Junts de Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde diu: “Per tant, queda aprovada definitivament la concessió del bé
comunal al Club Natació Banyoles.
Passaríem al següent punt... Sr. Secretari...”
3.3.- Modificació de crèdit 38/2014 del Pressupost de l'exercici de 2014.
Atès que algunes de les consignacions del Pressupost de Despeses corrents de
l’exercici de 2014, no arriben a cobrir despeses necessàries i de gran importància
pel bon funcionament d’alguns serveis, com el manteniment i la neteja d’edificis,
els manteniments preventius i correctius de les installacions, els manteniments
dels desfibrilladors, i altres despeses d’activitats esportives, culturals i festives.
Atès que en el Programa d’Inversions de l’exercici de 2014, no hi ha consignació
suficient per atendre alguns projectes, com la pavimentació de diferents carrers o la
collocació d’una barana de protecció en una terrassa de l’edifici de l’ajuntament per
donar compliment a la llei de Prevenció de Riscos Laboral.
Atès que han sorgit inversions que no estaven previstes en el programa
d’inversions, però que son despeses necessàries pel bon desenvolupament dels
serveis, com son l’arranjament de les obertures del casal de Sant Pere, l’adquisició
d’estructures per completar la graderia de la Factoria, la construcció d’un envà al
centre Cívic, la restauració del parquet del Pavelló del Parc de la Draga, així com la
rehabilitació de les installacions de diferents equipaments esportius (Camp de
Futbol Vell i Pavelló de Can Puig) i culturals (Factoria), per problemes de
legionellosi. També s’ha d’habilitar una partida per a la installació d’una caldera de
biomassa a l’escola Mn. B. Reixach, que una part es finançarà amb una subvenció
de la Diputació de Girona i amb el pressupost de l’exercici de 2015, d’acord amb un
expedient de plurianualitat que s’haurà d’aprovar pel Ple de l’Ajuntament.
Vist que es va liquidar el Pressupost de l’exercici 2013, per Decret de l’Alcaldia
núm. 2014.402, de data 6 de febrer de 2014, amb un romanent de tresoreria
disponible per a despeses generals de 1.150.424,25 €.
Atès que d’aquest romanent disponible per a despeses generals, es va aplicar
l’import de 750.000,00 €, en la modificació de crèdits 1/2014, aprovada pel Ple de
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la Corporació de data 24 de febrer de 2014, per substituir part del crèdit previst en
el programa d’inversions i finançament, d’acord amb l’article 32 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atès que en el Ple de la Corporació de data 30 de juny de 2014, es va aprovar la
modificació de crèdits 31/2014, en la que es va aplicar la capacitat financera en
termes SEC95 (superàvit), d’acord amb la disposició 16a. del TRLLHL, per un
import de 38.940,05 €.
Atès que aquesta proposta de modificació de crèdits, l’import total es de
185.319,03 €,
quedarà pendent d’aplicat del romanent de tresoreria per a
despeses generals l’import de 176.165,17 €.
Vist l’Informe d’Intervenció i d’acord amb l’article 177 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 38/2014 per
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de
l’exercici de 2013, d’acord amb el que disposa l’article 177.4 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 següent quadre.
Segon.- El detall de la modificació de crèdits esmentada és el següent:
FINANÇAMENT
INGRESSOS
Org

Func.

Econ. Descripció

MC

11

93100

87000 Romanent Tresoreria despeses generals

185.319,03

Total

185.319,03

DESPESES
ALTES
Suplement
Org
60
42

Prog
43010
32110

Cap
2
2

Econ
21200 Promoció econòmica. Rep. Conserv. Edificis
201300 Escola Mn. B. Reixach. Rep. Maquin. I inst.

crèdit
2.000,00
5.000,00

42
40

32112
32422

2
2

21300
21300

Escola Can Puig. Rep. Maquin. I inst.
Auditori Ateneu. Rep. Consrv. I mant. Infrest.

2.000,00
3.388,00

44
42

31350
32111

2
2

21300
22103

Sanitat. Manteniment desfibril.ladors
Escola Draga. Combustible i carburants

2.000,00

41
45

33800
34102

2
2

22699
22699

Festes populars. Festes populars
Proves esportives. Activitats esportives

6.000,00
6.500,00

42
42

32110
32114

2
2

22700
22700

Escola Mn. B. Reixach. Contr.prest.serv. Neteja
Escola Camins. Contr. Prest. Serv. Neteja

855,00
4.000,00

40
40

32422
33500

2
2

22799
22799

Auditori Ateneu.Contr. Prest. Serv. Actuacions
Teatre. Contr. Prestació serveis actuacions

4.235,00
18.000,00

40

32420

Total 2
4

48915

Música. Transf. Ateneu CMEM

53.978,00
2.500,00

40
51

33000
33819

4
4

48933
48944

Cultura. Subv. Coral Veus de l'Estany
Festes de Barris. Subvencions Festes

1.500,00

41

33800

4

48947

Festes populars.Subv. La Porta Verda

1.500,00
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Crèdit
extraordin
ari

1.415,70

1.415,70
2.000,00

41

33800

4

48950

Festes populars. Subv. Pessebristes

42
45

32000
34000

4
4

48964
48981

Educació. Transf. Escola Bressol
Esports. Projecte Futbolnet

Total 4

5.000,00
19.500,00
10.000,00
30.000,00 12.000,00
Suplement
crèdit
30.000,00
520,30

Crèdit
extraordin
ari

Org
31
12

Prog
15500
92000

Cap
6
6

Econ
61908
62201

Via pública. Reposició i millora vies públiques
Adm.gral. Instal.lacions Casa de la Vila

44
44

23100
23102

6
6

62203
62210

Acció social. Rehab. Centre Cívic
Casal de Barris. Rehab. casal Barri St. Pere

3.045,23
4.804,91

40
40

33501
34000

6
6

62212
62212

La Factoria. Rehabilitació equipaments
Esports. Rehab. Instal.lacions esportives

1.545,17

45
45

34221
34222

6
6

62212
62212

Pav. La Draga. Rehabilitació instal.lacions
Pav. Can Puig. Rehabilitació instal.lacions

16.800,16
5.287,68

45
42

34224
32110

6
6

62212
62310

Camp de Futbol Vell. Rehabilitació instal.lacions
Escola Mn.B.Reixach.Instal. Caldera biomassa

7.752,47
10.000,00

40

33000

6
Total 6
Total
general

62504

Cultura. Mobiliari equip. Culturals i socials

368,00

7.801,41
38.689,71 49.235,62
122.667,7
1 62.651,32
185.319,03

Tercer.- Exposar al públic durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar de del
dia següent al de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
d’examen i reclamacions.
Quart.- 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 al BOP, de les modificacions
pressupostàries resumides per capítols, de conformitat amb allò que disposa
l’article 169 del TRLRHL.
El Sr. Alcalde

dóna la paraula al Sr. Butinyà.

El Sr. Lluís Butinyà Teixidó, Regidor d’Hisenda, diu:
“Gràcies Alcalde.
D’acord amb l’evolució del Pressupost actual proposem una modificació de crèdit
per valor de 185.319,03 euros.
La modificació de crèdit contempla el suplement de diverses partides de l’Àrea de
Serveis a les Persones. L’increment de la partida de manteniment de Via Pública o
la installació d’una caldera de biomassa que en el següent punt s’aprova la
plurianualitat, i, que s’installarà a l’Escola de la Vila. Moltes gràcies.”
El Sr. Alcalde els diu: “Gràcies.
És una modificació, com diu el Regidor, que ens hagués agradat més que fos més
generosa. Ho podia ser.
Agafem romanents de crèdit com podíem haver agafat sobrants de capítol,
sobretot, amb el tema d’interessos. I, no utilitzarem gairebé interessos dels que
estaven pressupostats. En tot cas, no ho podem fer perquè ens passaríem de la
Regla de la Despesa o ens passaríem de l’estabilitat pressupostària.
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I, com vostès saben el sobrant que encara hi ha de l’exercici passat és de 400 mil
euros, n’apliquem 185 mil però no podem més per motius legislatius.
En tot cas, sí penso que fa front, com dèiem, a les despeses ordinàries i alhora
també amb inversions, inversions a Via Pública i inversions que s’han de fet en
diferents installacions municipals; i, alhora, es manifesta la posada en marxa
d’aquesta caldera de biomassa a l’Escola de la Vila.
Tenen alguna consideració a fer ?, no.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Modificació de crèdit 38/2014 del
Pressupost de l'exercici de 2014, essent la votació de 9 vots a favor (del grup
municipal: Convergència i Unió) i 7 abstencions (dels grups municipals: Junts
de Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde

diu: “Ara passem al següent tema.”

3.4.- Aprovació de plurianualitat del Projecte d’installació d'una caldera de
biomassa.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles, va sollicitar una subvenció a la Diputació de
Girona, per a la installació d’una caldera de biomassa a l’Escola Mn. Baldiri
Reixach, per a l’any 2014, i aquesta ha estat preseleccionada amb una proposta de
subvenció de 50.000,00 €.
Atès que a la modificació de crèdits 38/2014 hi ha una proposta de crèdit
extraordinari a la partida 2014/42.32110.62310 Escola Mn. B. Reixach. Caldera
biomassa, per un import de 10.000,00 €
Vist l’avantprojecte de la installació d’una caldera de biomassa a l’Escola Mn. B.
Reixach, elaborat per l’enginyer municipal, en l’apartat “F) Pressupost de la
installació”, el pressupost d’execució amb el 21% d’IVA puja a la quantitat de
123.864,38 €.
Atès que la Diputació de Girona, per poder atorgar la subvenció esmentada, exigeix
que l’adjudicació del projecte es faci dins d’any 2014, però les obres d’adequació
s’hauran de fer durant les vacances de Nadal de l’escola, per tant s’haurà de
certificar una part l’any 2014 i la resta l’any 2015.
Per tal d’ajustar els terminis d’execució del projecte esmentat, s’ha de portar a
terme aquest expedien de plurianualitat
Vist el que disposa l’article 155 de la LLRHL i la base 7.7 de les d’execució del
vigent pressupost.
Vist l’informe favorable de la Intervenció, la Comissió proposa al Ple de la
Corporació, adoptar els següents acords :
1.- Aprovar la plurianualitat del projecte per a la installació d’una caldera de
biomassa a l’Escola Mn. Baldiri Reixach, d’acord amb les següents anualitats:
Anys
2014
2015
TOTAL

Import
60.000,00 €
63.864,00 €
123.864,00 €

%
48,45
51,55
100,00

El Sr. Alcalde explica el següent:
“Aquesta tema és la plurianualitat del que seria la caldera de biomassa.
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Serien 60.000,00 euros per l’any 2014 i 63.864,00 per l’any 2015.
Tenint en compte que són 10 mil euros més l’ajut de la Diputació de Girona que són
50 mil euros, per tant, 60 mil euros.
Hi ha alguna consideració per part de vostès ? sí.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
Quan es fan les coses malament és diuen i quan es coses es fan bé es diuen, per
tant, benvinguda sigui la caldera de biomassa que Iniciativa ja va reclamar en el
debat de Pressupostos del 2012.
Per això, li demanàvem la votació separada.
En la modificació de crèdit ens
abstenim i en aquest projecte l’única condició que posem Iniciativa és que mirin
empreses banyolines que portin calderes de biomassa. Doncs, que es faci així.
Per tant, el nostre vot serà favorable.”
I, el Sr. Alcalde li diu: “Li agraeixo que demanés la votació separada per votarhi a favor.
En tot cas, sempre que vostè ho ha demanat sempre procurem fer-ho.
I, vostè ha fet una afirmació que deixi que li modifiqui. Vostè ha dit, -quan les
coses es fan bé-, doncs, no, quan les coses a vostè li semblen bé perquè les altres
també s’han fet bé, són legals, en tot cas, aquesta li agrada més.
Alguna consideració més per part de vostès ?.
Sí. Sr. Vicens.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“A nosaltres el nostre sentit del vot serà el mateix que l’anterior perquè considerem
que estan totalment vinculats.
És a criteri de l’equip de govern destinar la partida allà on cregui convenient, per
tant, ens abstenim també en aquesta.
Gràcies.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’
Aprovació de plurianualitat del Projecte
d’installació d'una caldera de biomassa, essent la votació de 12
vots a favor
(dels grups municipals: Convergència i Unió, CUP i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles) i 4 abstencions (del grup municipal: Junts de
Banyoles.
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

“Passem ara al Control dels Òrgans de la Corporació...”

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

El Sr. Alcalde
els diu:
alguna qüestió.”

“Passem ara al torn de Precs i Preguntes si hi ha

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Miri.
“Hi ha una frase que ha dit vostè avui aquesta nit que, sincerament, em
preocupa. Vostè diu, -vostè fa política amb el Club Natació-; no sé vostè què ve
a fer a l’Ajuntament els matins quan ve a treballar ?; si ve a fer política o ve a
donar el vol a l’Ajuntament ?.
Doncs, em sembla que tots el Regidors i Regidores que estem aquí fem política
cada dia, tant si venim al Ple com si anem a les reunions. Una altra cosa és fer-ne
electoralisme o partidisme, o treure’n un redit electoral, i, em sembla que en
aquest camí va molt errat perquè el -to conciliador- vostè va dir que el de fa dos
mesos no era així.
Em sembla que va errat.
No en volem treure res més que fer aportacions
positives. I, quan a un se’l convida a una televisió com -TV Banyoles- per explicar
el parer del seu grup municipal, s’hi va i se li explica.
Dit això ara vaig pels precs i les preguntes.
Mirin.
En el mes de desembre aquest grup municipal va mostrar la seva
preocupació respecte els problemes de desnutrició que teníem a la nostra Ciutat.
En l’últim Consell Municipal de Salut va sortir aquest tema, com estàvem, com
anàvem, quin camí seguíem...?
És veritat que des de la Generalitat i des dels Serveis Socials s’han donat moltes
ajudes i s’està potenciant i, sobretot, ara, s’ha ampliat el magatzem del centre de
distribució d’aliments per la gent amb més necessitats alimentàries.
Però, ens trobem en una situació els mesos d’estiu en els quals tanquen els
collegis electorals...,
El Sr. Alcalde

li diu:

“Ho veu com fa política...”

I, el Sr. Joan Luengo diu:
“Perdó !. -Els collegis escolars-; els menjadors
escolars es tanquen i, per tant, aquells alumnes becats, que se’ls dóna una beca
perquè a casa seva tenen problemes alimentaris, doncs, no hi poden accedir.
Nosaltres els diem, de bon grat i amb bona intenció, que a l’acabar aquest estiu, si
ens poden passar un informe de quants nens i nenes tenen necessitats alimentàries
a la Ciutat de Banyoles. Quin tipus d’atenció s’ha desenvolupat i quin pressupost
s’hi ha destinat, i quina ha estat l’evolució dels darrers anys. És a dir, dels estius
els darrers anys en comparació amb aquest.
Bàsicament, perquè quan tanquem l’estiu fem una valoració i mirem de cares els
pròxims anys si ho hem fet bé, per continuar així, i, si no ho hem fet bé, doncs,
millorar-ho.
Mirin. El 31 de març del 2014 aquest grup municipal va reclamar millores per a la
informació dels veïns del Veïnat de Lió, respecte als dies que es tancava quan hi
havia proves esportives.
Ens han fet arribar que, últimament, la informació ha
arribat i que s’avisa amb antelació. Tot i així, després d’haver passat un temps,
els volem recordar que encara hi ha sobre la taula el projecte del camí que ens
porta fins al Puig de Sant Martirià. Preguntem, si tenen la intenció d’arreglar-lo i si
aquest pressupost ja està fet, i, com el tenen ?.
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També els volem repetir i, això, ja ho hem fet vàries vegades, i, els hi faig amb
urgència, que és la millora del Carrer Orient. És a dir, el carrer que hi ha darrere
el Monestir.
Diferents veïns i veïnes, a títol personal, ens han vingut i ens han manifestat que
han tingut diferents ensurts en trobar-se gent que va a peu per un voral, ja que el
carrer és molt estret, i, també hi ha gent que va per l’altre costat del voral i te’ls
trobes de cares. És una qüestió que ha sortit, per exemple, al Consell de Barri de
Canaleta. I, el veiem amb certa preocupació.
Per tant, els reclamaríem que acceleressin alguna mesura i alguna proposta per
millorar la seguretat.
També, agraïm al Regidor d’Ensenyament, el Sr. Jordi Congost i al Sr. Lluís
Costabella, Regidor de Via Pública, que hagin posat les porteries a la zona de La
Farga tal i com varem demanar en l’anterior Ple i que, també, demanava el Consell
de Barri.
Ara, resulta que volen una font. Però, bé, - las cosas de palacio van despacio-,
mirem-nos-ho.
Les últimes dues coses.
Una és el tema de les pudors.
Tornem a tenir un
problema de pudors amb segons quines fàbriques del centre de la Ciutat.
En el Consell de Barri de La Farga, els veïns i veïnes ho varen manifestar i diferents
xarxes socials han dit que les pudors arriben a diferents llocs de la Ciutat.
Els
recordo que tenim una ordenança de pudors o d’olors i l’hem d’aplicar.
Ens agradaria que ens expliquessin si s’han pres mesures i quines s’han pres ?.
Per últim. La pregunta final és respecte la resolució del Parlament de Catalunya
sobre el Parc Natural. Els seré ràpid i concret, i ara què ?.”

El Sr. Alcalde li diu:
“Molt bé. Escolti, jo quan vinc al matí a l’Ajuntament,
vinc a fer d’Alcalde i vinc a servir als ciutadans i ciutadanes de la Ciutat. No vinc a
fer el vol sinó que vinc a fer d’Alcalde exactament. Cada dia al matí, quan vinc,
faig això.
A mi m’ha semblat que la meva expressió era aquesta. Per criticar un govern, a
vegades, s’utilitza una altra figura, no ?. Jo he expressat la meva voluntat, una
visió, tot i que pot ser errònia per part meva.
Vostè ha dit això de les necessitats alimentàries que a l’estiu no hi ha els
menjadors escolars i que hi ha uns quants infants, nois, noies, o nens i nenes, si
em permet l’expressió, que l’àpat principal el fan a l’escola. Aquí sí que és veritat
que s’ha de reforçar el tema alimentari. I, el reforcem. No hi ha problemàtica
alimentària, no tenim problemes de quantitat d’aliments, no hi és aquesta
problemàtica.
I, a més, té una atenció especial per part de la gent de Serveis
Socials.
Però, això que vostè ens ha demanat, li donarem aquesta informació al final
d’aquest exercici.
Jo sé que cada divendres la Regidora, la Sra. Ribas, el Conseller Comarcal i el
President, i, també, el Director de Serveis Socials, es reuneixen, precisament, per
anar parlant d’aquests temes i que entre ells, segur, que tenen en compte aquest.
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Bé, és veritat, hem millorat la informació al Veïnat de Lió.
Ara és perfecte, en tot
cas, és el que havíem de fer.
I, és veritat que aquest pressupost està fet. I, estaria començada l’obra si no hi
hagués un tema d’aprofitar connectar uns claveguerams.
Vull dir que és la
discussió d’ara amb els veïns, el tema del clavegueram. Si no fos això l’obra ja
estaria feta, per tant, la gent sortiria per dalt i aniria a sortir al Mirador. Aquesta
és la intenció.
Jo crec que aquesta obra l’executarem de manera ràpida. Hem de mirar aquesta
connexió del clavegueram, ara seria el moment perquè no farem un camí i, llavors,
el tornarem a aixecar per connectar un clavegueram.
Per tant, tan punt ho tinguem aclarit, aquest no serà el problema.
Vostè sap que quan ho
Sobre el Carrer Orient li contestarà el Sr. Costabella.
varem plantejar en aquell moment ja s’havia comentat al Consell de Barri de
Canaleta aquesta dificultat. La gent d’allà no volia que ho talléssim sinó que volien
continuar passant per allà. Si té alguna cosa més a dir ?.
Quant al que ha dit del Sr. Congost i del Sr. Costabella, sobre el tema de les
porteries, no és que vostè ens ho hagi dit sinó que vostè ens ho va recordar,
perquè ja estaven demanades.
I, varem dir que quan arribessin es posarien, per
tant, tan punt han arribat s’han posat. També demanen uns bàsquets...
En tot cas, les porteries, que va ser la primera reivindicació i que ja les havíem
encarregat, s’havien tret per seguretat, perquè quan una cosa pot acabar malament
s’han de treure i se n’han de posar unes de noves; i que per la servitud que tenen
s’han de collar d’una manera molt especial. I, llums..., també.
En tot cas, aquesta qüestió, s’han posat tan bon punt han arribat.
I, -ara què ?- És a dir, nosaltres, el nostre grup, en el Parlament, com tots els
grups que estan representats en aquest plenari, varen votar-hi favorablement.
Amb el Director General, vaig parlar-hi el mateix dia, abans i després perquè em va
passar uns correus.
I, jo l’he emplaçat a què quan pugui vingui marquem el camí
a traçar en aquest sentit, com ja havíem fet en el seu moment.
Per tant, l’ -ara què ?-, és aquest.
I, no sé si el Sr. Costabella li vol contestar alguna cosa sobre el Carrer Orient en
aquest sentit o no cal.
Del tema de les pudors que ja n’hem anat parlant, el Sr. Vilanova li pot contestar.”
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme, diu:
“Gràcies Sr. Alcalde.
Com que és un problema recurrent, quan surt, en JO, l’enginyer municipal, de
seguida es posa en contacte, primer, amb els veïns més propers, per constatar quin
és el nivell de la molèstia que puguin tenir habitualment. Però, tots aquests temes
de pudors s’han atribuït a l’Empresa Juncà, de gelatines.
Llavors.
Quasi sempre el primer que fem és posar-nos en contacte amb aquesta
empresa.
Malgrat tot, també, hi ha possibles focus de pudor, aquests dies, i, també,
actualment, s’estan evocant purins als camps.
En tot cas, pel que fa a la pudor més típica, que sempre molesta més, ve de Juncà
o d’alguna altra empresa de Banyoles. Jo tinc un correu aquí del 16 de juliol de la
Direcció de l’Empresa Juncà i que penso que és més gràfic que li llegeixi.
El Gerent de l’Empresa Juncà diu, -avui mateix hem estat amb la MRB, d’Olot Net,
per tal de condicionar la zona de la depuradora i hem aprovat un pressupost
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important per canviar els dipòsits, adjunto foto, dels dipòsits vells per uns de
darrere generació, hermètics; així com de tot el sistema de repartiment dels fangs
que minimitzaran les possibles males olors. Pensem que en uns 45 dies pot estar
tot installat. Saps que és un tema que em preocupa molt, personalment, i que
estem fent tot el possible per evitar males olors i causar molèsties a la gent. Crec
que els dos darrers anys ens avalen en aquest sentit.
T’agrairia que si tens més
queixes, sobretot, m’ho facis saber-.
El problema és que els dipòsits que tenen són vells i quan queden plens generen
aquestes pudors procedents dels fangs. En aquest sentit, ens han comentat que
aquest estiu volen fer aquesta reforma del que són aquestes depuradores.
Per tant, el que fem nosaltres no és iniciar un procediment sancionador perquè ens
sembla que l’empresa actua de bona fe. Sabem que hi ha problemes d’olors i que
els tindrem sempre. Per això es va fer el conveni de possible sortida de Juncà de
la població. Mentrestant, com que l’empresa pren mesures, cada vegada que hi ha
algun problema, doncs, el que fem és anar fent el seguiment.
En tot cas, quan hi hagin més notícies d’això, doncs, ho comentarem.”
I, el Sr. Alcalde diu:
“Malgrat tot sap que fem unes gràfiques amb els veïns
sobre els horaris i ho continuem fent, tant l’Ajuntament com els veïns. Per tant,
continuem amb aquesta collaboració, d’acord ?.
Ho he contestat tot ?. Falta el Sr. Costabella.”
El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Serveis Públics i Via Pública,
diu:
“Bona nit, Sr. Alcalde, Regidors, Regidores, ciutadans, ciutadanes.
Realment, com diu
Sobre el tema del Carrer Orient del darrere del Monestir.
vostè, el varem tractar en el Consell de Barri de Canaleta i, vostè, hi era present.
I, es varen tenir en compte, com sempre, els suggeriments de la gent.
Estem parlant d’una carrer bastant difícil. Un carrer que, tal i com li vaig explicar
ahir a vostè ho vaig explicar als veïns. És un carrer que no té voreres. És un
carrer en què hi ha un 30 per hora de velocitat dels cotxes. És un carrer que hi
passen els autocars quan van a buscar els nanos a l’Institut Josep Brugulat. És un
carrer que hi passen camions per anar a la Cooperativa.
I, passen per aquí perquè no tenen cap més lloc per passar. Quan agafen el Camí
Fondo, quan venen de Canaleta, no poden girar darrere el Monestir, a la Pur Llet,
perquè el gir no dóna de sí.
Tots ho sabem que és un carrer conflictiu.
Hem intentat fer la zona d’esbarjo,
gairebé a la punta del Monestir, que és l’únic lloc que hi havia perquè hi ha menys
perill per als vianants. I, ens queda per resoldre la part principal, a Can Durall, on
hi ha uns camps a la part dreta que s’haurien d’expropiar i fer-ho més ampla.
Però, això és una cosa que requereix temps i diners, i, ja li vaig dir que això seria
més endavant.
De totes maneres hi estem a sobre i intentarem buscar alguna solució.
La figuera que hi ha allà de tant en tant l’hem de tallar perquè els autocars no
poden girar. Per tant, ho sabem que el carrer és estret i no s’hi passa bé, però, de
moment, no veiem cap solució. Evitar que hi passi el trànsit i que hi passi gent a
peu ?, seria una solució. Vostè ja ho va dir a Canaleta i ja sap el que li varen dir, que ni vostè ni nosaltres no podíem prohibir per on ha de passar la gent, a peu-.
Per tant, jo crec que de moment ho hem de deixar com està. Anar avisant que la
gent vagi a poc a poc. Anem prenent mesures perquè els cotxes no corrin.
I,
esperem anar aguantant fins que ho tinguem solucionat.”
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I, el Sr. Joan Luengo li diu:
“Sobre el Parc Natural, quan vingui la Directora
General espero que hi hagi una invitació formal de tots els grups municipals per
poder xerrar amb ella; poder parlar i poder dialogar amb la Directora General i
que no sigui un -tête à tête- entre vostè i la Directora General.”
El Sr. Alcalde

contesta:

“Jo no li he dit això...”

El Sr. Joan Luengo diu:
“Ja li dic, faci-ho obert. Fins i tot, si pot convidar a
entitats i a associacions de la Ciutat, millor que millor.
Respecte al Sr. Lluís Costabella pel que fa Carrer Orient.
Qui dies passa, anys
empeny, i, això porta molts anys així.
Hem tingut temps de fer proves i de fer diferents coses.
provant amunt i avall.
Recordo que volíem treure els cotxes de la Plaça Major i -la gent es posava les
mans al cap-. I, al final, tothom n’ha dit bé.
A vegades, a la gent hi ha coses que no els hi agrada però pel bé comú i per la
seguretat de tots hem de prendre decisions fortes i valentes. No sé quina és la
decisió que ha de prendre vostè, ni l’equip de govern respecte al carrer Orient.
Podríem discutir-ho i parlar-ho molta estona. Però, estic segur que tal i com està
ara, no. Espero que mai ens haguem de -posar les mans al cap- que hi hagi algun
accident allà. Després ens lamentarem tots de no haver pres segons quines
mesures.
Per tant, li reclamo, fins i tot, si em permet, li exigeixo que -posi fil a l’agulla- en
aquest carrer.”
El Sr. Alcalde
li diu:
“Vostè sap que el Carrer Orient, precisament, alguna
inversió s’hi hem fet.
Es va fer aquesta part, que s’hi pugui passar a peu i la
millora del rec, fins i tot, amb pedres perquè la gent no pugui caure al rec. Això ho
ha fet aquest equip de govern en el seu moment.
El que passa que és difícil per l’estretor fer-hi una vorera. Si hi fem una vorera no
sé si serà pitjor el -remei que la malaltia-.
El Sr. Costabella ja li ha dit que el Carrer Orient era molt pitjor abans que ara.
Però, aquesta no és la solució definitiva; i que és el que li ha vingut a dir el Sr.
Costabella.
Quant a la Directora General, el que em va dir és que el que havíem de fer era
traçar el camí. És a dir, traçar el camí de com es faria aquest sistema de procés.
I, jo no tinc cap inconvenient, com vostè sap, en què hi puguin participar els grups
polítics, almenys per traçar el camí. D’acord ?.
Sra. Pazos o Sr. Masó...”
Intervé la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de
la CUP, i diu:
“Voldríem fer una pregunta. Fa uns mesos que ciutadans i ciutadanes d’aquesta
Ciutat que tenen un gos s’estan sentint controlats, excessivament, i, en molts
casos, acaben sancionats.
Aquestes persones ens han fet arribar la seva preocupació ja que no saben ben bé
com acabarà tot això.
Llavors.
Nosaltres tenim un parell de preguntes.
Una, és, com és que hi ha
aquest excessiu control per part de la Policia Municipal a tots els propietaris que
tenen un gos.
L’altra pregunta és, si aquest Ajuntament està fent campanyes
positives de conscienciació. Si s’està convocant a les persones que tenen un gos
per informar-los de les conductes que han de tenir, com estan fent d’altres
ajuntaments com pot ser Salt o, fins i tot, l’Ajuntament de Barcelona.”
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El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, diu:
“La qüestió aquesta que faré, nosaltres també la volíem haver plantejat com a una
moció. No ho hem fet perquè creiem que és un tema delicat. També, com un
prec, però, tampoc, serà una pregunta.
És relacionat amb el tema de la Federació de Municipis de Catalunya, i, ho porten
aquí al plenari perquè nosaltres en som socis i paguem la nostra quota anual a
aquesta entitat.
Com bé sabeu, doncs, va esclatar aquest cas, ho heu pogut seguir als mitjans de
comunicació, el cas Mercuri, en què va haver-hi un interlocutori per part del
Departament de Justícia de Barcelona. Voldríem saber si des de l’equip de govern,
doncs, es té intenció de prendre alguna mesura.
Per exemple, hi ha alguns
ajuntaments que ho han fet, que ho han reclamat. Reclamar l’aportació que es va
fer en aquests anys d’aquesta gestió que va ser entre el 2011-2012.
El cas de
Banyoles era que cada any paguem 3.418,52 euros a aquesta entitat.
Doncs,
reclamar aquests diners o deixar de ser-ne socis fins que no s’aclareixin els casos.
Nosaltres ho portem, avui, aquí al plenari per saber, una mica, l’opinió de l’equip de
govern.”
El Sr. Alcalde
els contesta: “Moltes gràcies.
Quant a la primera Sra. Pazos. No és que hi hagi un excessiu control. Aquest
Ajuntament ha fet moltes campanyes, fins i tot, campanyes ciutadanes de parcs
infantils posant-hi que el gos no ha de defecar allà, que el gos ha d’anar lligat, que
el gos ha d’anar controlat, etc.
Tenim moltes queixes veïnals en aquest sentit. Queixes que truca gent a la Policia
Local que hi ha gossos deslligats en una zona molt important com és el Parc de la
Draga. Hi ha gent que fa esport o passeja, senzillament, hi ha algun gos que no
els fa res, algun se’ls acosta, o algun se’ls pot abraonar, llançar sobre algú. Hi ha
molts nens i nenes, per tant, moltes vegades es requereix el servei de la Policia
Local.
Escolti, si vostè va a fer alguna volta a l’Estany, veurà que molta gent va amb el
gos deslligat. La gent sap que el gos quan surt de casa ha d’anar lligat i que quan
defequen es porta una bossa i, senzillament, es posa a les papereres.
Fins i tot, nosaltres, miri si som excessius que varem proposar que les multes que
es posen per això hi hagi un rebaix del 50%, incloses aquestes, per tant, ja ho veu.
Però, hem de controlar-ho. Hi ha gent que truca i en els Consells de Barri, també,
se’ns demana. I, en els parcs també; en el Parc Manel Saderra també és un lloc
que hi ha gent que deixa anar el gos. Després algú ens ha vingut a dir que se’ls
ha posat una multa per un gos i que és tan petit que la defecació és mínima, però,
és igual, s’han de recollir les grosses i les petites. Això és així.
Per tant, no és que sigui excessiu però s’han de fer és, senzillament, fer les coses
ben fetes. El que porta un gos ja sap el que ha de fer. L’ha portar lligat. Hi ha
una ordenança a complir. Això ho sap tothom.
I, si és potencialment perillós s’ha de demanar l’autorització pertinent.
No en
deneguem cap, però, tothom sap el que ha de fer. En tot cas, el que fa la majoria
de la gent de la Ciutat ho fa bé. Porten el gos, petit o gros, lligat, i si defeca ho
recullen. Quantes vegades ho hem dit !.
Miri, en el programa -L’Alcalde respon- surt cada més o cada dos mesos, segur,
aquesta pregunta. -Per què es porten els gossos deslligats i per què no es recullen
les defecacions- I, es truca a la Policia Local, gairebé, cada dia. És a dir, de gent
que deixa anar el gos.
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Llavors. Hi ha gent que es comporta, però, hi ha gent que a sobre amb la Policia
arriben a situacions límits, alguns. Això s’han de fer. La Policia Local ha d’atendre
la ciutadania.
I, com és evident, el Regidor, Sr. Costabella, ja ho diu que aquest és un tema que
s’ha de controlar.
És que, es deixa defecar els gossos, fins i tot, en els parcs
infantils i no es cull la defecació. Per tant, home !, a nosaltres ens sembla que la
preocupació de la gent hauria de ser una altra. Fer-ho bé.
Les campanyes han d’anar en positiu, evidentment. Perquè, fins i tot, allà on està
senyalitzat que el gos no es pot deixar anar, doncs, se’ls deixa anar i hi ha
defecacions, estant senyalitzat per plataformes cíviques i ciutadanes, en aquest
sentit.
Sr. Masó. Quant a la Federació de Municipis de Catalunya.
La veritat és que aquest Ajuntament sempre ha tingut la norma, almenys, jo quan
vaig arribar ja era així, ser socis de les dues entitats municipalistes de Catalunya.
Per les raons que fossin, de una i de l’altra.
Jo penso que la informació, la feina i la tasca que poden fer d’ajut a un Ajuntament,
és en aquest sentit positiu, més enllà d’alguna qüestió que hagi pogut passar com
aquesta.
I, la veritat, si em pregunta si ens hem plantejat deixar la Federació de Municipis de
Catalunya, doncs, no, perquè la tasca que fan d’informació envers l’Ajuntament,
amb temes no només d’informació sinó de cursos, de conferències o, fins i tot, de
negociacions de certes qüestions, amb lleis sobre l’Estat o sobre el Parlament de
Catalunya, doncs, és positiva. Tant la Federació i l’Associació...
I, més enllà d’aquest cas puntual, que està judicialitzat, si la feina que fan fos
nulla, doncs, ens hauríem proposat deixar-ho.
Hi ha ajuntaments que només en tenen una d’associació.
Aquí hi ha hagut la
norma de tenir les dues. Però, penso que si la formació, la informació, la defensa
dels temes municipalistes i la feina que fan els professionals d’aquestes
associacions, la fan bé, doncs, no hi ha perquè deixar-ho.
Però, si s’hagués de
plantejar deixar-ho jo no tindria cap inconvenient en escoltar-los en aquest sentit.
Vostè vol alguna cosa ?. Digui...”
La Sra. Alexandra Pazos li diu:
“Jo, de campanyes de sensibilització, bé,
d’informació a les persones, jo, en aquest Ajuntament, no he vist que se’n facin.
I, crec que seria important agafar l’exemple de Salt que aquests dies està corren
per la xarxa.
D’altra banda, hi ha moltes persones que truquen perquè, aquests ciutadans i
ciutadanes, ens han fet arribar que qui els identifica és la Policia Local vestida de
paisà.
Llavors, no ens acaba de lligar massa això. Res més.”
El Sr. Alcalde li diu: “Passo la paraula al Sr. Costabella perquè li explicarà.
A vegades, les coses perquè surtin bé, el que hem de mirar és quina és la millor
manera de fer-ho.”
El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Serveis Públics i Via Pública,
diu:
“Jo, breument, li explicaré un parell de coses.
Els dos problemes més greus que tenim a Banyoles són, les bicicletes per la vorera
i per llocs que no hi poden passar i els gossos.
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Sobre els gossos hem fet campanyes, hem fet díptics, hem fet de tot, i per
bicicletes, igualment.
Des de la Policia Local, evidentment, que fem campanyes.
I, si a la gent se’ls
denuncia amb un Policia, de paisà, no cal que li contesti el perquè.
És evident que si vostè veu un Policia vestit de Policia recollirà el que ha de recollir,
però, si no el veu, potser, ho deixarà a terra, per tant, llavors, se’l sancionarà. A
la gent que se sanciona, no és per gust, és perquè no recullen el que han de
recollir.
Jo no em cansaré de dir que molta gent que ve a Banyoles hem diuen, no perquè
me’n cuidi jo, que Banyoles és de les ciutats més netes que hi ha. A mi em sap
molt de greu, quan l’empresa que tenim contractada que és Neteges Vila,
s’escarrassa netejant els carrers del matí al vespre, i, passen senyors, amb tots els
respectes del món, aquests, amb tres o quatre gossos i no recullen el que han de
recollir; llavors, per culpa d’aquests senyors tenim els carrers bruts.
Hi ha gent de la Vila Olímpica que contínuament hem truquem dient que hem de fer
més pressió.
Tinc gent a Can Puig que també hem diuen que hem de fer més
pressió.
Amb això vull dir que si a vostè el truca algú dient que pressionem
massa, jo en tinc molta més de pressió de gent que hem truca dient que estan més
enfadats que no pas que tractem poc el tema dels gossos.
De campanyes en fem moltes. I, abans de sancionar, pensi, que sempre avisem.
El que passa que ha arribat un moment que la gent, per desgràcia, només aprenem
a cops de talonari. És una cosa que sap molt de greu haver-ho de dir, però, és
així.
El tema de les bicicletes. També, és una altra assignatura que tinc pendent.
Arriba un moment que ens cansem d’avisar. D’aquí a quatre dies potser algú li
dirà que ataquem massa les bicicletes. Jo, estic cansat de trobar-me bicicletes de
cares per la vorera.
Si a mi em fan caure, potser em faran mal o no, però, si fan caure a una persona
molt gran i aquesta persona es trenca alguna cosa, llavors, les conseqüències són
molt més greus.
Qui en té la culpa ?, l’Ajuntament ?, doncs, no, evidentment. Si fem campanyes i
avisem són la gent que no està conscienciada de fer el que ha de fer.
I, el tema dels gossos, si ho reflexiona, veurà que és el mateix cas.”
El Sr. Alcalde

diu:

Sr. Juan.”

El Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles, els diu:
“Bé. Bon vespre a tothom. Més que un prec o una pregunta el que ens agradaria
fer és una felicitació pública a l’entitat Gàrgoles de Foc que va organitzar la Fira del
Món del Foc.
Ho va fer amb un gran èxit d’organització i de públic.
Simplement, el que ens
agradaria des del nostre grup, aquí, públicament, en aquest plenari, que quedés
constància de lo contenta que ha quedat la Ciutat.
Des del nostre punt de vista
amb l’organització d’aquest acte.
Es va fer, també, no tant lluïdament fa 10 anys. Però, finalment, s’ha pogut fer
amb tot el seu esplendor aquest any, i, esperem que es pugui repetir alguna altra
vegada.”
I, el Sr. Alcalde li diu: “Estem d’acord amb això. Ho compartim perfectament,
per tant, els farem arribar aquesta felicitació del plenari. D’acord ?.”
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La Sra. Roser Masgrau Plana, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Bona nit.
A veure. Voldria fer un parell de precs. Un fa referència a una normativa que ens
sembla desfasada, i, que ja ha sortit alguna altra vegada. Fa referència als cotxes
que tenen més de 25 anys.
Ens sembla una normativa desfasada i una mica contradictòria. Es devia fer en un
moment... Més ben dit, en aquests moments no té cap sentit que un cotxe de més
de 25 anys, que contamina molt més que un que té pocs anys, tingui una exempció
de l’Impost sobre Vehicles.
Evidentment, ens sembla que hi ha algun altre element a tenir en compte i és que
hi ha colleccionistes de cotxes. Això entraria en un altre aspecte, però veiem, que
en els Decrets d’Alcaldia, per exemple, d’aquest mes hi ha 13 o 14 vehicles que han
sollicitat aquesta exempció. I, això es va repetint mes rere mes.
Per tant, a nosaltres ens sembla que és una normativa que s’hauria de revisar. Es
podria fer una proposta d’exempció progressiva en funció dels anys. Vull dir, que
a partir de 25 anys es podria fer una exempció del 10% fins arribar a una exempció
total, quan, realment, els cotxes siguin històrics o d’època, però, no vells i
contaminats.
L’altre prec seria una mica en parallel, d’alguna manera, al que es tractava ara
però, fent referència a les escombraries.
Ens sembla que a molts llocs de la Ciutat, sobretot, en llocs on hi ha les
escombraries soterrades hi ha moltes actituds incíviques. Moltes vegades veiem
tota mena d’andròmines i tota mena de volums i de paquets, posats al costat de les
boques de les escombraries.
I, a l’estiu això encara és més greu, però, bé, tot
l’any ho és.
Ens sembla que s’ha fet molta propaganda amb la qüestió de les deixalles, vaja, de
reciclar, de tenir una actitud cívica, de fer-ho bé.
Malgrat tot, se segueix fent
malament, i, jo crec que no s’ha millorat massa.
Moltes vegades obres les
escombraries en què tu vols dipositar alguna cosa i penses, com pot ser que la gent
hagi posat el que hi ha aquí dintre, quan tots sabem, perfectament, què ha d’anar a
cada lloc.
Llavors, lligat amb el punt anterior vull dir que, de la mateixa manera que veiem
que se sancionen les defecacions de gossos, que es sancionen els propietaris que
no tallen les herbes dels seu solar, etc., també, caldria, això no ho hem vist en els
Decrets d’Alcaldia, sancions per un mal ús en no posar en el seu lloc les
escombraries. Ens sembla que és una campanya que caldria fer.”
I, el Sr. Alcalde li diu:, “Moltes gràcies Sra. Masgrau.
És veritat que proliferen els cotxes de més de 25 anys. És veritat, en els últims
anys de crisi, sobretot, això ha incrementat una mica.
Molta gent, precisament, ho fa perquè té dificultat és comprar-se un cotxe o
canviar-se’l. Això ho hem de tenir en compte. Una cosa que vostè no ha dit;
una precisió que jo li faig.
I, jo estic convençut que la normativa va en el sentit, és a dir, que es va pensar en
el sentit del que vostè diu. Aquell cotxe antic, aquell cotxe de colleccionista, aquell
cotxe que un refà, que un manté, doncs, aquell cotxe que pogués tenir una
exempció del 100%. Jo crec que aquesta era la filosofia. Però, ara estem en una
altra filosofia que és una època de crisi, -una economia de guerra-, en el sentit que
molta gent manté un cotxe de 25 anys perquè no el pot canviar.
Aquest també és un handicap que té la gent.
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Per tant, sí que en podem parlar. Podem revisar el tema d’ordenances. Podem
mirar-ho. I, n’hem parlat amb Intervenció. Però, és difícil buscar el llindar, en
aquest sentit, perquè quan no és per una cosa és per l’altra i, llavors, potser,
perjudiques amb un impost a una persona que té problemes per mantenir el cotxe,
per vell que sigui. O sigui, no voldria contaminar però tampoc voldria deixar de
tenir cotxe.
Per tant, acceptant el prec i que n’hem parlat vàries vegades amb el seu grup,
també, hi ha aquesta segona part amb la qual nosaltres hauríem de mirar-ho, però,
que hauríem de ser cautelosos a l’hora de prendre una decisió, si més no.
Quant a les escombraries, i, no només els contenidors soterrats.
Jo, aquesta
tarda he estat amb l’enginyer municipal anant a veure diferents qüestions de
carrer, a diferents barris de la Ciutat.
S’hi han de fer actuacions concretes,
petites, però, actuacions. He vist on hi havia restes als contenidors de deixalles i
que, precisament, hi havia des d’un televisió, fustes, fins a tot plegat.
Era una
verdadera llàstima !.
Els soterrats, especialment aquests que tenim aquí, ben a prop nostre, són uns que
a més tenen una boca petita i que encara tenen més dificultat.
Per tant, aquí
haurem de plantejar-nos canviar les boques.
Nosaltres hem dit a en Vila que, sobretot, en èpoques d’estiu i els caps de setmana
hi donin alguna volta, és que fins i tot hi deixen un matalàs. Al final, aquest és un
tema de conscienciació.
Si et venen a canviar el televisor o algun electrodomèstic, el que s’ha d’intentar és
que el vell el portin a la deixalleria, però no deixar-lo al costat d’un contenidor.
Ja li he dit aquesta tarda hi havia un televisor. Això està passant massa sovint.
També hi ha gent que deixa la bossa d’escombraries en una paperera, per exemple.
Nosaltres n’obrim de bosses d’escombraries que no estan dintre el contenidor, les
que estan dintre de papereres. I, si podem saber qui és el propietari el multem.
Algun Decret d’Alcaldia trobaran en aquest sentit. El que passa que en les bosses
de deixalles no hi deixes cartes. Fins i tot, algú s’ha vingut a queixar i ha fet un
recurs dient ell no li havia deixat. Curiosament, -les cartes les deixes al veí perquè
te les tiri !. Al final, tot plegat és –rocambolesc- això, però, sí que ho fem.
És un problema de quan canvies alguna cosa. Si canvies un matalàs el deixes a
fora ?. Aquest és un acte incívic. Fa pocs dies varen deixar-hi un matalàs... Un
matalàs l’has de baixar expressament, o bé el deixes fora del teu veïnat perquè si
et veuen no t’acabin de conèixer ?.
Nosaltres hem demanat a en Vila que sempre la gent que neteja vegi una dificultat
en un contenidor, truquin i ho vinguin a treure. És un tema de civisme claríssim.
En algun cas, pot passar que les boques són petites i segons què no hi baixi. Això
hauríem de replantejar-ho i canviar-ho.
Per tant, si li sembla aquesta consideració ja l’hem feta.
I, el tema dels cotxes
haurem de replantejar-ho.”
La Sra. Roser Masgrau
El Sr. Alcalde

El Sr. Alcalde
Gràcies.”
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li diu:

li diu: “Sí. Progressiu a un 10% inicialment i després...”
“Ho mirarem.

aixeca la sessió.

D’acord ?.”

I els diu: “Bon estiu i fins el 29 de setembre.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent 1/4
d’11 de la nit, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,
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El Secretari,

