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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 
DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 28 de 
novembre de 2.016, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de 
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde 
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde, dóna el bon vespre a tothom i els diu que ara anem a 
començar aquesta sessió plenària ordinària del dia d’avui, i, que correspon al mes 
de novembre.  
 
 
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 31 d’octubre de 2016 ordinari. 
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 31 d’octubre de 2016 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 25 
d’octubre al 18 de novembre de 2016. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació les Resolucions d’Alcaldia que corresponen 
del núm. 2016.2901, de 25 d’octubre de 2016, al núm. 2016.3187, del 18 de 
novembre de 2016. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
1.3.- Donar compte dels informes de morositat i de no tramitació de 
factures, d'acord amb la Llei 15/2010 per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.  3r. trimestre 2016. 
Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
De conformitat amb l’article quart, Morositat de les Administracions Públiques de la 
llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe: 
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Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
Es proposa: 
Donar compte de l’informe corresponent al 3r. trimestre de 2016, elaborat pel 
Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures 
de lluita contra la morositat. 
 
El Sr. Alcalde  els diu que es tracta d’un Informe de Tresoreria en què el 
pagament és de 17 dies de promig i que, per tant, són els 30 dies de conformar 
una factura i els 17 dies de més per poder fer els pagaments.    
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016.3005 sobre la 
concertació d’una operació de tresoreria amb l’entitat Bankia SA, el qual es 
transcriu a continuació: 
“Atesa la necessitat de la Tresoreria Municipal de fer front al desfasament que es produeix 
entre els ingressos i els pagaments, en el marc del funcionament  ordinari d’aquesta. 
Atès que el passat 14 d’ octubre va vèncer una operació de pòlissa de tresoreria contractada 
amb BANKIA SA per import de 1.000.000 €. 
Atès que segons l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals podran 
concertar operacions de crèdit per un termini no superior a un any, per atendre les seves 
necessitats de tresoreria, sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels seus 
ingressos liquidats per operacions corrents en el darrer exercici. 
Atès que l’article 52 de la mateixa disposició, estableix que el President de la Corporació 
Local, podrà concertar operacions de crèdit a curt termini, sempre que el seu import 
acumulat de les operacions vigents d’aquesta naturalesa, inclosa la nova operació, no superi 
el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior. 
Atès que aquesta Corporació compleix les condicions d’elegibilitat d’acord amb el que disposa 
l’article 50 del RD-L 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de 
les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
Vistes les ofertes presentades per quatre entitats financeres i l’informe núm. 2016.3256 
emès per l’Interventora i el Tresorer municipals en relació a aquestes ofertes 
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència, 
DECRETA: 
Primer.- Concertar, amb l’entitat BANKIA SA, una operació de tresoreria amb  les següents 
condicions: 

Import:     1.000.000 EUROS 
Interès:     Euribor a tres mesos + 0,30 % 
Comissió d’obertura:   0,00 % 
Comissió d’estudi:   0,00 % 
Comissió de no disponibilitat anual: 0,00 % 
Duració:     12 mesos  
Revisió:     Trimestral 
Fedatari:    Secretari Municipal 

Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri i a la 
Direcció General de Política Financera de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’ 
abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
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1.5.- Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple de la resolució dictada per 
l’Alcaldia de modificació del règim de delegacions genèriques de l’Alcaldia 
a favor de la Junta de Govern Local. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia, en data 31 d’octubre de 
2016, ha dictat el Decret núm. 2016.2973 que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2015.1962 de data 15 de juny de 2015, va 
resoldre aprovar el règim de delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
Atès que el correcte  funcionament de la Junta de Govern Local requereix un major detall del 
règim de delegacions previst en el punt tercer del Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 
2015, que és poc concret. 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta 
Alcaldia-Presidència. 
DECRETA: 
Primer. Modificar el règim de delegacions genèriques de l’Alcaldia a favor de la Junta de 
Govern Local, deixant sense efectes el punt tercer del Decret d’Alcaldia núm. 2015.1962 de 
15 de juny de 2015 i concretar-lo, sens perjudici de la potestat d’avocació per part de 
l’Alcaldia, en els següents termes: 
En matèria d’urbanisme 
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat 
següents: 
- Els Plans parcials urbanístics 
- Els Plans especials urbanístics 
- Els Plans de millora urbana 
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització. 
3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística 
que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi 
atribuïda al Ple de la Corporació. 
4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (projectes d'actuacions 
específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable). 
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, i memòries valorades en els supòsits 
previstos a l’article 21.1.o) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL). 
6.- Les llicències urbanístiques d’obra major. 
En matèria de contractació i patrimoni 
1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals (obres, 
serveis, subministraments, gestió de serveis públics, administratius especials, privats...) de 
la competència de l’Alcaldia que no tinguin la consideració de contracte menor, incloent 
aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la 
finalització o resolució definitiva, inclosa la modificació, la interpretació i la revisió de preus. 
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.010.121,04 euros. 
3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el 
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.005.060,52 euros, 
d’acord amb l’article 53-1 q) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
4.- Adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost i a 3.005.060,52 euros, d’acord amb l’article 53-1 q) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
5.- Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui 
incondicional. 
En matèria de personal 
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel 
Ple. 
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2.- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i per als 
concursos de provisió de llocs de treball, les seves convocatòries corresponents. 
3.- Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball 
de l’entitat local, o d’una altra administració pública. 
4.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
En matèria de foment 
1.- Aprovar les bases específiques de les subvencions atorgades per concurrència 
competitiva,d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions, així com la seva convocatòria.  
2.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases 
d’execució del pressupost, a les bases reguladores de les convocatòries corresponents quan 
requereixin concurrència pública. 
3.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, l’acceptació de 
subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, que no siguin 
competència del Ple. 
En matèria de serveis a les persones 
1.- Aprovar la planificació i programació anual dels diferents serveis i esdeveniments de 
l’àrea. 
Segon. Indicar que les atribucions delegades seran exercides per la Junta de Govern Local en 
els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades en 
cap altre òrgan. 
Tercer. Fer avinent que aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), tindran efecte des 
del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la publicació en el BOP, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
Quart. Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local es 
trametran via e-Notum als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça electrònica 
que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de 
comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament. 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels 
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes. 
Sisè. Publicar aquesta resolució en el BOP, en el Butlletí d’Informació Municipal i en el portal 
de transparència. 
Setè. Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri”. 
 
El Sr. Alcalde  el diu que aquest tema tracta d’una qüestió tècnica per tal 
d’ordenar totes aquestes delegacions genèriques a la Junta de Govern Local.  
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA 
2.1.- Ratificació de la resolució adoptada per l’Alcaldia de retorn de la 
garantia definitiva del contracte de serveis de neteja als edificis municipals 
i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat 
amb l’empresa Clece, SA. 
Atès que l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2016.3198 del dia 22 de novembre de 
2016, ha adoptat la resolució que a continuació es transcriu: 
 
“Vist el contracte administratiu de serveis de neteja als edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat amb la societat mercantil 
Clece, S.A. el dia 29 de febrer de 2012. 
Vist l’informe núm. 2016.3440 emès en data 18 de novembre de 2016, pel Tècnic de medi 
ambient i via pública, responsable del contracte, que es transcriu tot seguit: 
“... Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 25 de juliol de2016 , entre d’altres, 
va adjudicar el contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que 
depenen de l’Ajuntament de Banyoles a favor de la societat mercantil Ilunion Limpieza y 
Medio Ambiente, SA, i que l’inici del contracte tindria efectes a partir del dia 1 de setembre 
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de 2016, data que s’escau en l’endemà de la finalització de la pròrroga del contracte 
atorgada a l’empresa CLECE SA. En data 1 de setembre de 2016 es va iniciar efectivament el 
nou contracte amb la nova adjudicatària. La nova adjudicatària va efectuar efectivament la 
subrogació del personal que ha formalitzat el nou contractista. 
La clàusula 27 a del plec de clàusules del contracte fixa un termini  de garantia de 2 mesos a 
comptar des de la data de l’acta formal de recepció del contracte i un cop transcorregut 
sense objeccions per part de l’Ajuntament quedarà extingida la responsabilitat del 
contractista, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb les 
disposicions generals sobre responsabilitat. La recepció del contracte s'ha d'entendre 
efectuada en data 31 d'agost de 2016, en finalitzar el contracte amb CLECE SA, i el termini 
de garantia hauria finalitzat en data 31 d'octubre de 2016. 
En la data d'emissió d'aquest informe, les obligacions pendents per ambdues parts s'han 
complert, un cop l'Ajuntament ha satisfet les factures pendents per part de l'Ajuntament i 
CLECE SA. ha abonat a l'Ajuntament  l'import corresponent a la revisió del contracte. 
 Que per part d’aquest tècnic no hi ha cap motiu que l’impedeixi considerar que s’ha 
complert definitivament el contracte del servei de neteja d’edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’ajuntament de Banyoles, subscrit entre l’Ajuntament de 
Banyoles i la societat mercantil CLECE SA, i procedir a la cancel·lació de la garantia definitiva 
d'acord amb el que disposa l'article 90 de la LCSP”. 
Vist l’informe núm. 2016.3353 emès en data 14 de novembre de 2016 pel Servei de 
Tresoreria i Gestió Tributària, sobre constància de la garantia definitiva dipositada en data 26 
de gener de 2012,  mitjançant aval bancari,  per l’empresa Clece, SA, per import de 
63.842,70 € per a compliment de l’esmentat contracte de serveis. 
Vist el que disposa l’article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic i atès que l’òrgan de contractació dels referits 
serveis és el Ple de la Corporació municipal. 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta 
Alcaldia-Presidència.  
DECRETA: 
Primer. Retornar a l’empresa Clece, SA la garantia definitiva per import de 63.842,70 €, 
dipositada mitjançant aval bancari a Tresoreria Municipal en data 26 de gener de 2012, per 
al compliment del contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments 
que depenen de l’Ajuntament de Banyoles subscrit el dia 29 de febrer de 2012. 
Segon. Comunicar a l’empresa interessada que l’esmentada garantia serà retornada  
únicament a la persona que acrediti estar especialment habilitada en representació  seva, 
per a retirar-la. 
Tercer. Ratificar aquesta resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri”. 
 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Ratificar la resolució adoptada per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 
2016.3198, del dia 22 de novembre de 2016, de retorn de la garantia definitiva del 
contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que 
depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat amb l’empresa Clece, SA. 
Segon. Traslladar aquest acord al Responsable del contracte, a la Intervenció 
municipal i al Servei de Tresoreria i gestió tributària, als efectes pertinents. 
 
Intervencions: 
Sr. Alcalde: 
En sessió de Ple ja es va fer la modificació de preus perquè hi havien unes 
diferències a favor de l’Ajuntament de Banyoles.  En una reunió amb l’empresa 
Clece ha abonat una quantitat; i, també, l’Ajuntament ha abonat una  quantitat que 
li devia a l’empresa Clece. 
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Per tant, ja s’ha acabat la relació que hi havia amb aquesta empresa pel nou 
concurs que s’ha fet, i, es torna la garantia definitiva ja que tot ha quedat 
absolutament tancat. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
No podríem tancar aquest tema sense que Iniciativa digui alguna cosa. 
S’ha de complir amb la legalitat i tornar el finançament, però, vist el funcionament 
que ha tingut aquesta empresa amb Banyoles i vist que assumeix el servei de 
neteja una nova empresa els volem demanar que, de tant en tant, es faci una 
reunió de seguiment d’aquest servei per ser coneixedors de les incidències, dels  
errors i de les coses que es fan bé. 
Per tant, els volem reclamar aquesta reunió, i, si pot ser en breu, també. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Simplement volem explicar el nostre vot.  Per coherència amb el que hem anat 
votant fins ara, ens abstindrem, perquè volem continuar insistint que es faci un 
estudi de municipalització del servei. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Per part nostre el vot serà afirmatiu, però, ens adherim al suggeriment del Sr. Joan 
Luengo que hi hagi un control i un marcatge de la nova empresa per aconseguir 
una màxima eficàcia en aquest servei. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Nosaltres fem les reunions de seguiment setmana a setmana d’on surten tots els 
temes dels diferents serveis de l’Ajuntament, per tant, és veritat que quan amb un 
concessionari les coses no van prou bé el que s’ha de fer és fer-li uns requeriments 
des de el gestor que és la Regidoria de Medi Ambient. 
En tot cas, sobre això no tenim cap problema en explicar-los de tant en tant com va 
aquest servei.  I, això ho farem. 
Quant a la municipalització ja sabem que aquest és el seu model, però, ara acabem 
de començar amb una nova empresa.  En tot cas, haurem d’esperar que s’acabi 
aquesta concessió per parlar-ne, tot i que jo ja sé que vostès insisteixen perquè ho 
volen així. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Ratificació de la resolució adoptada 
per l’Alcaldia de retorn de la garantia definitiva del contracte de serveis de neteja 
als edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles formalitzat amb l’empresa Clece, SA, essent la votació de 15 vots a favor 
(grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 
abstencions (grup municipal, CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
3.1.- Aprovació inicial del conveni per la cessió anticipada d'una porció de 
terreny qualificada d'espais lliures i vialitat pel Pla Parcial sector UP1 "Les 
Arcades". 
Vist el conveni urbanístic subscrit en data 26 d’octubre de 2016 amb els Srs. 
MLLST, AST, ACS, ACS i ACS, per a la cessió anticipada d’una porció de terreny 
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qualificada d’espais lliures i vialitat pel Pla Parcial del sector UP1 “Les Arcades” per 
tal de destinar-la a pista poliesportiva. 
Vist l’informe número 2016.3469 emès per la TAG de l’àrea de Serveis Territorials 
en data 22 de novembre de 2016, d’acord amb el qual,  
El sector UP1 “Les Arcades” va ser delimitat pel Pla General d’Ordenació Urbana de 
Banyoles, aprovat definitivament en data de 18 de gener de 1984 i subjecte a la 
redacció d’un Pla Parcial que té per objecte l’ordenació i la urbanització del referit 
sector situat a la banda nord de la riera Canaleta, entre el carrer de les Arcades i el 
barri de Canaleta. 
El Pla Parcial del sector UP1 va ser aprovat definitivament per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Girona en data de 25 de febrer de 1987, publicant-se l'acord al 
DOGC núm. 852 de 15 de maig de 1987. Amb posterioritat es va tramitar una 
Modificació del referit Pla Parcial  que va ser aprovada definitivament en data 14 de 
maig de 2003, publicant-se  al DOGC núm. 3975 de 26 de setembre de 2003. 
Actualment, l’Ajuntament de Banyoles té interès en obtenir una porció de terreny, 
inclosa dins del sector UP1, per tal d’executar les obres necessàries per destinar-la 
provisionalment a pista poliesportiva, atesa la seva proximitat al barri de Canaleta. 
Aquest interès ve motivat per la necessitat d’atendre una demanda social. El barri 
de Canaleta és un dels nuclis de la ciutat que concentra més població d’origen 
nouvingut amb cultures, hàbits i llengües molt diferents i, especialment, en els 
últims anys els esforços municipals s’han dirigit a l’acollida i el progrés dels 
mecanismes d’integració d’aquestes famílies, considerant  que l’escola és un dels 
eixos primordials d’integració. A aquesta finalitat respon també la creació i 
consolidació de l’espai socioeducatiu de Canaleta.  Per altra part, es considera que 
el sentiment de pertinença al barri és l’altre factor determinant a l’hora de sentir-se 
arrelat a la ciutat.  
D’acord amb aquestes finalitats, des de la creació dels diferents Consells de Barri, i 
sobretot des de l’any 2012 en endavant, s’ha manifestat reiteradament, davant la 
problemàtica generada per les molèsties que ocasionaven els infants i joves del 
barri al carrer, la necessitat d’oferir una alternativa perquè els infants i joves del 
barri de Canaleta poguessin jugar o practicar l’esport i, òbviament, s’evités l’ús 
impropi d’altres espais públics del barri amb aquesta finalitat. 
Aquests terrenys, inclosos dins del sector UP1, es consideren idonis per satisfer les 
finalitats i objectius assenyalats i a més l’Institut Josep Brugulat podria fer-ne ús 
com a zona d’esbarjo o d’esport durant l’horari lectiu.  
En data 26 d’octubre de 2016 es signa conveni urbanístic per tal de cedir 
anticipadament i gratuïtament a l’Ajuntament de Banyoles una porció de terreny de 
1.418,83m2 de superfície, inclosa al sector UP1, que s’ha de segregar de la 
registral 244; amb reserva i reconeixement a favor dels seus titulars de 
l’aprofitament urbanístic, dins el sector UP1, corresponent a la cessió d’aquest 
terreny. 
Atès que la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Banyoles comporta la 
transferència de domini del terreny i de la possessió dels terrenys  amb anterioritat 
a l’execució de les determinacions del planejament urbanístic i de la corresponent 
distribució de beneficis i càrregues, els cedents, o qui legalment els succeeixi o 
subrogui, té dret a l’aprofitament urbanístic derivat d’aquesta cessió urbanística 
anticipada en els termes a què es refereix l’article 42 i cc del Reial Decret 
1093/1997, el qual es materialitzarà en el sector UP1 “Les Arcades”. 
L’aprofitament a que tenen dret els cedents resta pendent de concreció definitiva a 
través de l’adjudicació de la finca de substitució o bé, si s’escau, de reconeixement 
de la indemnització per l’equivalent econòmic de l’aprofitament, quan així 
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correspongui, d’acord amb el que estableix la llei d’urbanisme i el Reglament de la 
referida llei, mitjançant el corresponent projecte de reparcel·lació  
A la cessió de la porció de terreny referida li correspon l’aprofitament urbanístic que 
resulta del Pla Parcial del sector UP1, el qual contempla per aquest sector un 
coeficient d’edificabilitat brut de 0,52 m2st/m2sòl.  
La cessió anticipada de l’esmentada finca es realitza, en conseqüència,  amb 
reconeixement exprés per part de l’Ajuntament de Banyoles de l’aprofitament 
urbanístic que li correspon de conformitat amb el Pla Parcial Urbanístic del sector 
UP1. 
La Sra. MLLST, la Sra. RMST i la Sra. AST consten com a propietàries de la finca 
registral 244, segons  nota simple del Registre de la Propietat, que s’acompanya al 
conveni. 
La Sra. RMST va morir sota testament atorgat davant el notari Sr. ADC el dia 9 
d’agost de 2013, amb núm. de protocol 1047 i la  Sra. ACS,  la Sra. ACS i el Sr. 
ACS van acceptar en virtut d’escriptura pública, amb núm. de protocol 1129, de 
data 16 de setembre 2013, atorgada a Vilassar de Mar davant el notari Sr. ADC, els 
drets que els hi corresponen en l’herència de la seva mare, la Sra. RMST.  
Atès que no s’ha procedit a la formació d’inventari, partició i adjudicació de 
l’herència i inscripció en el Registre de la Propietat,  els signants del present 
conveni  es comprometen, abans de 31 de juliol de 2018,  a la realització  dels 
referits tràmits o qualsevol altre que sigui legalment necessari per tal que es pugui 
practicar la inscripció al Registre, per una part,  de la cessió anticipada efectuada 
en virtut del present conveni a favor de l’Ajuntament de Banyoles i, per altra, de 
l’aprofitament urbanístic que en deriva a favor dels actuals propietaris. 
El referit conveni urbanístic preveu que l’Ajuntament indemnitzarà als signants 
d’aquest conveni amb un import total de 4.412,28 Euros, pels perjudicis causats  
per aquesta cessió anticipada, a l'empara de l'article 156.3 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
Vistos els següents fonaments de dret: 

• Articles 8.3, 104, 53, 156 i  cc del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC).  

• Articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d'Urbanisme. 

• Articles 25 i 61 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. 

• Article 8.1 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i article 8.1 f) de Llei 
autonòmica 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

• Article 70 ter de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local,  modificada 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local ( LRBRL). 

• Articles 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú en 
relació a la possibilitat de les administracions públiques de celebrar convenis amb 
persones tant de dret públic com a  privat. 

• Pla Parcial sector UP1. 
Els articles 8.3 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) en relació als convenis  urbanístics 
estableixen que, aquests han d'integrar la documentació del planejament o de 
l'instrument de gestió al qual es refereixen, s'han de sotmetre a la informació 
pública corresponent i poden ésser objecte de consulta un cop aprovats. 
Les administracions públiques amb competències urbanístiques i les entitats 
urbanístiques especials han de garantir la consulta presencial i per mitjans 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 9 
 

telemàtics dels convenis urbanístics que subscriuen i n'han de trametre una còpia al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d'un mes des de 
llur aprovació, perquè siguin inserits en la secció de convenis urbanístics de 
l'instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l'Administració 
de la Generalitat. En els municipis de menys de cinc mil habitants que no disposen 
dels mitjans tècnics necessaris, l'accés telemàtic al contingut dels convenis 
urbanístics es pot fer mitjançant la connexió amb l'instrument de divulgació 
telemàtica del planejament urbanístic de l'Administració de la Generalitat. 
Els convenis urbanístics han d'especificar en una clàusula les obligacions de 
publicitat a què estan sotmesos per al coneixement de les parts signatàries. 
Els convenis urbanístics obliguen exclusivament les parts que els han signat, i en 
cap cas no condicionen les competències públiques en matèria de planejament 
urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció, i no poden comportar 
per a les persones propietàries obligacions o càrregues addicionals o més costoses 
que les establertes per la legislació aplicable. 
Els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme estableixen que  els convenis urbanístics tenen 
naturalesa jurídic administrativa i l'aprovació, formalització i execució dels convenis 
urbanístics se subjecta a la normativa reguladora de les entitats públiques que els 
subscriguin. Els convenis urbanístics es perfeccionen i obliguen exclusivament a les 
parts, d'acord amb llur contingut, des de llur aprovació per l'òrgan competent de 
l'administració o entitat pública que els subscriu. 
L'acord d'aprovació dels convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari 
oficial corresponent dins del mes següent a llur aprovació. 
L’article 26.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,  estableix la necessitat de 
garantir la seva consulta pública i facilitar còpies a qui les sol·liciti. En el mateix 
sentit l’article 70 ter de la LRBRL preveu que les administracions públiques amb 
competències urbanístiques han de tenir a disposició dels ciutadans que ho 
sol·licitin copies completes dels instruments d’ordenació territorial i urbanística, dels 
documents de gestió i dels convenis urbanístics. 
En relació a la seva publicitat l’article 25 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana 
estableix que els convenis que amb aquest objecte s’hagin de subscriure per 
l’Administració competent, s’han de sotmetre al tràmit d’informació pública en els 
termes i en el termini que estableixi la legislació en la matèria, que no pot ser mai 
inferior al mínim que exigeix la legislació sobre procediment administratiu comú, i 
s’han de publicar en la forma i amb el contingut que determinin les lleis. 
Pel que fa al caràcter dels actes i convenis que regula la legislació urbanística 
l’article 61 del referit Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre prescriu que 
tenen caràcter jurídic administratiu totes les qüestions que se suscitin en ocasió o 
com a conseqüència dels actes i convenis que regula la legislació urbanística 
aplicable entre els òrgans competents de les administracions públiques i els 
propietaris, individuals o associats, o promotors d’actuacions de transformació 
urbanística, fins i tot les relatives a cessions de terrenys per urbanitzar o edificar. 
Entre la informació subjecta a les obligacions de transparència, que s’ha de 
publicar en les corresponents seus electròniques o pàgines web i d’una manera 
clara, estructurada i entenedora per als interessats i, preferiblement, en formats 
reutilitzables, es troben els convenis, d’acord al que estableixen l’article 8.1 b) de 
la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre de transparència, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i l’article 8.1 de Llei autonòmica 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
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Pel que fa a la porció de terreny objecte de cessió anticipada i gratuïta, qualificada, 
en part com a sistema viari i, en part com a sistema d’espais lliures,  es pretén 
destinar provisionalment a pista poliesportiva.  
En aquest sentit l’article 53.6 del TRLUC estableix que els terrenys destinats a 
sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració pública poden ésser ocupats 
temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació de serveis públics. També 
poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica per a instal·lar-hi mercats 
ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives, 
culturals, aparcaments públics i similars. L’autorització d’aquests usos per 
l’administració titular del domini públic no comporta l’incompliment de l’obligació de 
destinar els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic. 
L’autorització dels usos temporals de l’article 53.6 del TRLUC és competència 
exclusivament municipal.  
El conveni preveu una indemnització per als signants d’aquest conveni, amb un 
import total de 4.412,28 Euros, pels perjudicis causats  per aquesta cessió 
anticipada, a l'empara de l'article 156.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
A la partida 23.33700.609.01 Pista polivalent Canaleta hi ha consignació suficient 
per abonar l’import de la indemnització. 
Per l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic subscrit en data 26 
d’octubre de 2016 amb els Srs. MLLST, AST, ACS, ACS i ACS, per a la cessió 
anticipada d’una porció de terreny qualificada d’espais lliures i vialitat pel Pla Parcial 
del sector UP1 “Les Arcades” per tal de destinar-la a pista poliesportiva. 
 
El text íntegre del conveni urbanístic té el següent tenor literal: 

 
“CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA  A L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

D’UNA PORCIÓ DE TERRENY QUALIFICADA D’ESPAIS LLIURES I VIALITAT PEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR UP1 “ LES ARCADES”  PER TAL DE DESTINAR-LA A PISTA POLIESPORTIVA  

  
A Banyoles, 26 d’octubre de 2016 
REUNITS 
D’una banda, el senyor MIQUEL NOGUER I PLANAS, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
BANYOLES, assistit pel Secretari de la Corporació Sr. Norbert Bes i Ginesta. 
I de l’altra, 
La  Sra. MLLST,  major d’edat amb DNI  i amb domicili a C/   
La Sra. AST,  major d’edat amb DNI , i amb domicili a C/ 
La Sra. ACS, major d’edat amb DNI ,  i amb domicili C/  
La Sra. ACS, major d’edat amb DNI , C/  
El Sr. ACS, major d’edat amb DNI  i amb domicili al C/  
INTERVENEN 
D’una part l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Banyoles, en qualitat d’ Alcalde – President, en virtut de les facultats que li atorga l’article 53 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
La Sra. MLLST i la Sra. AST,  com a titulars de la finca registral 244. 
La Sra. ACS,  la Sra. ACS i el Sr. ACS, com a hereus de la seva mare la Sra. RMST. 
Els compareixents, en les respectives qualitats en que actuen, es reconeixen la capacitat 
legal necessària  per a l’atorgament del present CONVENI i a tal efecte,  
EXPOSEN 
PRIMER.- Que la Sra. MLLST, la Sra. RMST i la Sra. AST figuren com a propietàries de la 
finca registral 244, inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles al volum 3750, tom 379, 
foli 156, la descripció registral de la qual, segons nota simple informativa és:  
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“ RÚSTICA. PIEZA DE TIERRA de cultivo secano, parte cultivo, parte olivar, de cabida once 
vesanas, hoy solar, iguales a DOSCIENTAS CUARENTA AREAS, SESENTA Y UNA 
CENTIAREAS, sita en el termino de Banyoles, y territorio llamado Rajoleria. Lindante: por 
Oriente, con propiedad de LO, y parte con la carretera que de Banyoles conduce al pueblo de 
Fontcoberta y al precio que se deslinda; por Poniente, parte con el mismo señor de A, parte 
con honores de TS, y parte con los de AM, vecinos todos de la villa de Banyoles; y por cierzo, 
con los del referido AM” 
Referencia Catastral: 1139317DG8613N0001KT. 
Nota: Con posterioridad ser han efectuado las siguientes segregaciones: 3.300m2, 
10.000m2 y 556,76m2, quedando un resto según registro de 10.204,24m2. 
Que sobre la referida finca la Sra. PPR ostenta un dret d’usdefruit. 
Que al padró Municipal d’Habitants consta la baixa per defunció de la Sra. PPR des del dia 17 
de setembre de 2013. 
S'adjunta de document número 1 nota simple informativa de la finca registral. 
La descripció actual de la finca és la següent: 
Segons plànol cadastral la finca 244, llinda al nord amb la cadastral 17016A00200246, la 
cadastral 1139302DG8613N (I.E.S. Brugulat) i la carretera Figueroles (ara vial intern de 
l’IES), a l’est amb la cadastral 1139302DG8613N (I.E.S. Brugulat), la cadastral 
1139304DG8613N (garatges de Canaleta) i la cadastral 1139314DG8613N, al sud amb les 
cadastrals 1139315DG8613N, 1139318DG8613N i 1139324DG8613N a l’oest amb la 
cadastral 0940505DG8604S, final del carrer Guillem de Cartellà, cadastral 
1139303DG8613N, final del carrer comtat de Besalú, cadastral 1139328DG8613N i 
1139325DG8613N. 
Segon.- Que  la Sra. ACS,  la Sra. ACS i el Sr. ACS van acceptar en virtut d’escriptura 
pública, amb núm. de protocol 1129, de data 16 de setembre 2013, atorgada a Vilassar de 
Mar davant el notari Sr. ADC, els drets que els hi corresponen en l’herència de la seva mare, 
la Sra. RMST.  
Que la causant va morir sota testament atorgat davant el notari Sr. ADC el dia 9 d’agost de 
2013, amb núm. de protocol 1047 
Tercer.- Que la referida finca registral 244 està classificada com a sòl urbanitzable delimitat i 
inclosa totalment al sector UP1 “Les Arcades”, que va delimitar el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles, aprovat definitivament en data de 18 de gener de 1984 i subjecte a la 
redacció d’un Pla Parcial que té per objecte l’ordenació i la urbanització del referit sector 
situat a la banda nord de la riera Canaleta, entre el carrer de les Arcades i el barri de 
Canaleta. 
El Pla Parcial del sector UP1 va ser aprovat definitivament per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Girona en data de 25 de febrer de 1987, publicant-se l'acord al DOGC núm. 
852 de 15 de maig de 1987. Amb posterioritat es va tramitar una Modificació del referit Pla 
Parcial  que va ser aprovada definitivament en data 14 de maig de 2003, publicant-se  al 
DOGC núm. 3975 de 26 de setembre de 2003. 
Que el referit Pla parcial contempla per aquest sector un coeficient d’edificabilitat brut de 
0,52 m2st/m2 sòl. 
Quart.-Que, actualment, l’Ajuntament de Banyoles té interès en obtenir una part de la 
referida finca 244, de 1.418,83m2 de superfície, per tal d’executar les obres necessàries per 
destinar-la a pista poliesportiva, atesa la seva proximitat al barri de Canaleta. 
Que aquest interès ve motivat per la necessitat d’atendre una demanda social. El barri de 
Canaleta és un dels nuclis de la ciutat que concentra més població d’origen nouvingut amb 
cultures, hàbits i llengües molt diferents i, especialment, en els últims anys els esforços 
municipals s’han dirigit a l’acollida i el progrés dels mecanismes d’integració d’aquestes 
famílies, considerant  que l’escola és un dels eixos primordials d’integració. A aquesta 
finalitat respon també la creació i consolidació de l’espai socioeducatiu de Canaleta.  Per altra 
part, es considera que el sentiment de pertinença al barri és l’altre factor determinant a 
l’hora de sentir-se arrelat a la ciutat.  
Que, d’acord amb aquestes finalitats, des de la creació dels diferents Consells de Barri, i 
sobretot des de l’any 2012 en endavant, s’ha manifestat reiteradament, davant la 
problemàtica generada per les molèsties que ocasionaven els infants i joves del barri al 
carrer, la necessitat d’oferir una alternativa perquè els infants i joves del barri de Canaleta 



 12

poguessin jugar o practicar l’esport i, òbviament, s’evités l’ús impropi d’altres espais públics 
del barri amb aquesta finalitat. 
Que aquest espai, que és objecte de cessió en el present conveni, es considera idoni per 
satisfer les finalitats i objectius assenyalats i a més l’Institut Josep Brugulat podria fer-ne ús 
com a zona d’esbarjo o d’esport durant l’horari lectiu.  
S’adjunta de DOCUMENT núm. 2 i 3  plànols de situació i de delimitació de la superfície que 
es cedeix en aquest conveni. 
Cinquè.- Que és voluntat dels signants del present conveni col·laborar en el 
desenvolupament del planejament urbanístic i cedir anticipadament i gratuïtament a 
l’Ajuntament de Banyoles una porció de terreny de 1.418,83m2 de superfície, que s’ha de 
segregar de la registral 244; amb reserva i reconeixement al seu favor de l’aprofitament 
urbanístic, dins el sector UP1, corresponent a la cessió d’aquest terreny. 
De conformitat amb els anteriors antecedents els senyors compareixents tal i com actuen  
ACORDEN 
Primer.-SEGREGACIÓ I CESSIÓ ANTICIPADA  A L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
Que la Sra. MLLST, la Sra. AST, la Sra. ACS, la Sra. ACS, el Sr. ACS  cedeixin, en aquest 
acte, de forma anticipada i gratuïta a l’Ajuntament de Banyoles, lliure de càrregues i 
gravàmens, una part de la finca descrita a l’expositiu primer, finca núm. 244, inscrita al 
Registre de la Propietat de Banyoles al volum 3750, tom 379, foli 156, de 1.418,83m2 de 
superfície. 
Que la descripció de la superfície total cedida, a segregar de la registral 244, és la següent:  
Porció de terreny de forma rectangular de 1.418,83 m2 de superfície, qualificada pel Pla 
Parcial UP1 en part com a espais lliures i en part com a sistema viari, llinda al nord amb la 
resta de la finca registral 244, amb la cadastral 1139302DG8613N (IES Brugulat) i carretera 
Figuerola (ara vial intern de l’IES), a l’est amb la cadastral 1139304DG8613N (garatges de 
Canaleta), al sud i a l’oest amb la resta de finca registral 224. 
Que la descripció de la finca matriu un cop practicada la segregació és la següent: 
Porció de terreny de forma irregular de 8.785,41m2, llinda al nord amb la cadastral 
17016A00200246 i la part segregada de la finca, a l’est amb la cadastral 1139302DG8613N 
(I.E.S. Brugulat), la cadastral 1139304DG8613N (garatges de Canaleta) i la cadastral 
1139314DG8613N, al sud amb les cadastrals 1139315DG8613N, 1139318DG8613N i 
1139324DG8613N a l’oest amb la cadastral 0940505DG8604S, final del carrer Guillem de 
Cartellà, cadastral 1139303DG8613N, final del carrer comte de Besalú, cadastral 
1139328DG8613N i 1139325DG8613N. 
Els actuals propietaris de la finca registral 244 o les persona/s física o jurídica que legalment 
els succeeixin o subroguin es reserven l’aprofitament urbanístic derivat de la referida cessió 
anticipada. 
L’Alcalde - President, en nom i representació de l’Ajuntament del BANYOLES accepta aquesta 
cessió anticipada per tal de donar-li el destí que preveu el planejament urbanístic vigent. 
S’adjunta de DOCUMENT núm. 2 i 3  plànols de situació i de delimitació de la superfície que 
es cedeix en aquest conveni. 
Segon.- APROFITAMENT URBANÍSTIC A QUE TENEN DRET ELS CEDENTS DERIVAT DE LA 
CESSIÓ URBANÍSTICA ANTICIPADA DE TERRENY  
Atès que la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Banyoles comporta la transferència 
de domini del terreny i de la possessió dels terrenys  identificats en el pacte primer, com a 
finca segregada, amb anterioritat a l’execució de les determinacions del planejament 
urbanístic i de la corresponent distribució de beneficis i càrregues, els cedents, o qui 
legalment els succeeixi o subrogui, té dret a l’aprofitament urbanístic derivat d’aquesta 
cessió urbanística anticipada en els termes a què es refereix l’article 42 i cc del Reial Decret 
1093/1997, el qual es materialitzarà en el sector UP1 “ Les Arcades”. 
Es fa constar expressament que l’aprofitament a que tenen dret els cedents resta pendent de 
concreció definitiva a través de l’adjudicació de la finca de substitució o bé, si s’escau, de 
reconeixement de la indemnització per l’equivalent econòmic de l’aprofitament quan així 
correspongui, d’acord amb el que estableix la llei d’urbanisme i el Reglament de la referida 
llei, mitjançant el corresponent projecte de reparcel.lació  
A la cessió de la finca de referència li correspon l’aprofitament urbanístic que resulta del Pla 
Parcial del sector UP1, el qual contempla per aquest sector un coeficient d’edificabilitat brut 
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de 0,52 m2st/m2sòl. Tal com resulta dels annexos del Pla Parcial que s’adjunta com a 
DOCUMENT núm.4.  
La cessió anticipada de l’esmentada finca es realitza amb reconeixement exprés per part de 
l’Ajuntament de Banyoles de l’aprofitament urbanístic que li correspon de conformitat amb el 
Pla Parcial Urbanístic del sector UP1. 
En conseqüència, els cedents o persona física o jurídica que es subrogui en els drets i 
obligacions que aquells ostentin, seran els únics i exclusius titulars, davant l’Ajuntament de 
Banyoles i la resta de propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística o sector en el que està 
inclosa la finca cedida, de tots els drets urbanístics generats pels terrenys cedits en aquest 
acte, sense perjudici de les càrregues urbanístiques que corresponguin als indicats 
aprofitaments, inclosos els de cessions gratuïtes, que es materialitzaran en els instruments 
urbanístics que s’aprovin en el seu dia. 
Tercer.- INDEMNITZACIÓ PELS PERJUDICIS CAUSATS PER L’OCUPACIÓ ANTICIPADA 
Que l’Ajuntament indemnitzarà als signants d’aquest conveni amb un import total de 
4.412,28 Euros, pels perjudicis causats  per aquesta cessió anticipada, a l'empara de l'article 
156.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
Quart.- INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE BANYOLES DE LA CESSIÓ 
ANTICIPADA I DE L’APROFITAMENT URBANISTIC QUE EN DERIVA 
Que, atès que no s’ha procedit a la formació d’inventari, partició i adjudicació de l’herència i 
inscripció en el Registre de la Propietat,  els signants del present conveni  es comprometen, 
abans de 31 de juliol de 2018,  a la realització  dels referits tràmits o qualsevol altre que 
sigui legalment necessari per tal que es pugui practicar la inscripció al Registre, per una part,  
de la cessió anticipada efectuada en virtut del present conveni a favor de l’Ajuntament de 
Banyoles i, per altra, de l’aprofitament urbanístic que en deriva a favor dels actuals 
propietaris. 
En cas que no es procedeixi a la realització dels referits  tràmits o, si per qualsevol altre 
motiu, no es pogués practicar la inscripció al Registre de la Propietat d’aquesta cessió 
anticipada a favor de l’Ajuntament de Banyoles, el present conveni quedarà sense efecte i els 
signants es comprometen a compensar econòmicament a la Corporació Municipal per l’import 
de la inversió efectuada, corresponent a les obres per destinar el terreny a pista 
poliesportiva (50.000 Euros), llevat que concorri causa justificada de força major.  
En cas de causa de força major, de mutu acord, les parts podran ampliar el termini per a la 
realització dels tràmits legalment necessaris per practicar la inscripció al Registre de la 
Propietat. 
Cinquè.-  CONDICIÓ RESOLUTORIA I EFICÀCIA DEL CONVENI  
Transcorregut el termini de 6 anys, a comptar des del moment en que l’Ajuntament pugui 
inscriure al seu favor al registre la cessió efectuada, si no s’ha aprovat definitivament el 
corresponent instrument reparcel.latori, en que els propietaris hauran de fer efectius els seus 
drets, quedarà sense efecte la present cessió, recuperant els cedents la possessió de la finca 
cedida. Aquest supòsit, en cap cas, donarà lloc a indemnització al seu favor. 
Transcorregut el termini a dalt esmentat en cas d’exercici de la facultat prevista a l’article 
156.3 del TRLUC, per a la determinació del preu just, la valoració del sòl s’efectuarà d’acord 
al que preveu la normativa bàsica estatal en matèria de règim de sòl i valoracions per al sòl 
rural. De l’import resultant no es descomptarà l’import de les obres executades per 
l’Ajuntament. 
El present conveni urbanístic, que té naturalesa administrativa, serà eficaç una vegada 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament.” 
 
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 al·legacions 
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.  
TERCER.- TRAMETRE una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el 
termini d’un mes des de llur aprovació per tal que sigui inserit en la secció de 
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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. 
SISÈ.- AUTORITZAR I COMPROMETRE amb els següents particulars, d’acord amb el 
detall, la despesa de 4.412,28 € corresponent a la indemnització pels perjudicis 
causats per la cessió anticipada, amb càrrec a la partida pressupostària 
23.33700.609.01 “Pista polivalent Canaleta”. 
 
MLLST 1.470,76 € 

AST 1.470,76 € 

ACS 490,25 € 

ACS 490,25 € 

ACS 490,25 € 
 
 
Intervencions: 
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme: 
Es tracta de la cessió anticipada d’una porció de terreny de 1418,83 m2 que es 
destinarà a la construcció d’una pista polivalent esportiva, i que donarà servei a la 
gent del Barri de Canaleta i dins l’horari lectiu a l’Institut Josep Brugulat.  
Hi ha la intenció que aquesta pista pugui oferir una alternativa a la gent del barri de 
Canaleta per poder jugar en un espai més apropiat, i, evitar així les molèsties 
pròpies que ocasionen quan juguen en espais públics d’aquest Barri de Canaleta; i, 
el fet que també és pugui aprofitar per l’Institut Josep Brugulat. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres ens abstindrem.  Aquesta explicació sona molt bé a l’igual que quan se’ns 
va explicar semblava molt adequada. 
El que no volem és trobar-nos votant a favor com va passar amb la pista de skate i  
que sembla que ara no es farà. 
 
Resposta del Sr. Alcalde   
En tot cas, aquest tema no té res a veure amb la pista de skate que ja en parlarem 
més endavant, quan toqui. Aquesta és una cessió per resoldre un tema que se’ns 
reclamava molt per al Barri de Canaleta. 
També, ha estat fonamental que tingui aquesta doble utilitat; en horari escolar per 
l’Institut Josep Brugulat i fora de l’horari escolar per als joves del Barri de Canaleta.  
També, es va fer al Barri de la Farga en el seu moment.  Per tant, al final s’ha 
pogut resoldre i, a més, com saben ja estava pressupostat. 
En tot cas, avui aquesta és una bona notícia.    
 
Sr. Non Casadevall: 
Per al·lusions.  En relació a la pista poliesportiva a nosaltres ens sona molt bé el 
projecte a l’igual que ens sonava molt bé el projecte de la pista de skate, i que al 
final no ha sortit tan bé com semblava. 
Aquesta és la nostra consideració; perquè al final no ens volem trobar en la 
sensació que no ens ho hem mirat tan bé com se’ns havia explicat. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
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Quant a la pista de skate ja en tornarem a parlar.  Hem de resoldre unes 
al·legacions, per tant, s’haurà de portar en sessió plenària, com també n’hem de 
parlar amb el Departament de Cultura. 
Per tant, aquesta és una qüestió que n’haurem de tornar a parlar.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial del conveni per la cessió 
anticipada d'una porció de terreny qualificada d'espais lliures i vialitat pel Pla Parcial 
sector UP1 "Les Arcades", essent la votació de 15 vots a favor (grups municipals: 
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal, 
CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
4.1.- Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació Municipal i 
de la Plantilla Orgànica de Personal de l’exercici 2017. 
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2017, així com la 
seva documentació annexa i complementària. 
Vist l’informe econòmic - financer de la Intervenció. 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, on d’acord amb allò establert en l’apartat 1r. de 
l’article 168 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde - President, eleva al Ple de la 
Corporació el projecte de Pressupost per a l’exercici de 2017 i previ dictamen de la 
Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, es proposa al Ple adoptar els 
següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2017 que 
ascendeix a la quantitat de 19.298.244,42 euros d’ingressos i la mateixa quantitat 
de despeses segons el detall següent: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

CAPÍTOL   CORRENTS DE CAPITAL EUROS 

          
I IMPOSTOS DIRECTES 7.583.500,00  0,00 7.583.500,00 
II IMPOSTOS INDIRECTES 70.000,00  0,00 70.000,00 
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.680.700,00  0,00 4.680.700,00 
IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 4.923.944,42  0,00 4.923.944,42 
V INGRESSOS PATRIMONIALS 285.000,00  0,00 285.000,00 
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00  0,00 0,00 
VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL  0,00 130.100,00 130.100,00 
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00  0,00 
IX PASSIUS FINANCERS 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 
          

TOTAL   17.543.144,42 1.755.100,00 19.298.244,42 
 
 

ESTAT DE DESPESES 
CAPÍTO

L   CORRENTS DE CAPITAL TOTAL 
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I DESPESES DE PERSONAL 5.523.994,33  0,00 5.523.994,33 
II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.907.825,00  0,00 6.907.825,00 
III DESPESES FINANCERES 138.500,00   0,00 138.500,00 
IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.623.925,09  0,00 2.623.925,09 
V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00  0,00 120.000,00 
VI INVERSIONS REALS  0,00 2.179.000,00 2.179.000,00 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 180.000,00 180.000,00 
VIII ACTIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 
IX PASSSIUS FINANCERS 1.625.000,00  0,00 1.625.000,00 
          

TOTAL   16.939.244,42 2.359.000,00 19.298.244,42 
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació. 
Tercer.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent a 
l’exercici de 2017, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents del 
decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
servei de les Entitats Locals. 
Quart.- Determinar la quantitat global de 548.904,10 € destinada a l’assignació de 
complement de productivitat al personal de la Corporació, segons el que disposa 
l’article 172.4 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
Personal al Servei de les Entitats Locals. 
Cinquè.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de 
Banyoles per import de 1.635.713,69 euros. 
Sisè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que determina la 
legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini d’exposició al públic no es 
presentin al·legacions ni suggeriments. 
 
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics: 
El Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 que l’equip de govern presenta avui 
en aquest Ple té un caràcter social, continuista i segueix millorant tots els àmbits de 
la Ciutat. Tot aplicant multitud d’actuacions i sense augmentar la pressió fiscal. 
El Pressupost Municipal per a l’exercici 2017 ascendeix a un total de 19.298.244,42 
euros, el que representa un decrement del 3,43% respecte a l’exercici anterior. 
També, dir que el Pressupost consolidat amb la Corporació i el Consorci de l’Estany 
i el Consorci Esportiu assoleix un total de 19.659.279,91 euros. 
Els ingressos corrents de caràcter ordinari tenen una quantitat de 17.543.144,42 
euros, que significa un decrement del 0,35% respecte a l’exercici anterior el que fa 
que quasi es mantinguin els valors del Pressupost de l’exercici 2016.  Amb una 
diferència de 62.288,70 euros. 
Aquest decrement ve provocat, en part, per una menor previsió d’ingrés per la 
participació en els Tributs de l’Estat i que és la principal transferència corrent. Com 
saben, altres impostos i taxes mantenen una previsió molt similar a la de l’exercici 
anterior perquè aquest govern ha seguit amb la política de no augmentar la pressió 
fiscal als banyolins i les banyolines. 
Pel que fa a la despesa corrent, ascendeix a un total de 16.939.244,42 euros que 
representa un augment del 0,63% respecte a l’exercici anterior. 
 
Entrant en els Capítols del Pressupost de la despesa ordinària trobem que les  
despeses de personal es mantenen en el mateix valor que en el Pressupost de 
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l’exercici 2016, en què hi va haver la paga extraordinària del 2012 i augment de 
l’1% de les retribucions sobre l’exercici 2015. 
Com a conseqüència, aquest any el valor és el mateix perquè experimenten canvis 
en la creació de places, a més de dotem de consignació diverses partides per 
desenvolupar diversos programes temporals per cobrir el que serien els funcionaris 
interins per programes. 
Pel que fa al Capítol II, que fa referència a la compra de béns i serveis, augmenta 
un 1’79%, per adaptacions o noves necessitats.  
El Capítol IV, sobre les transferències corrents, augmenta 105.600,00 euros  
aproximadament, el que representa un augment del 4,19%.   
La voluntat d’aquest govern en aquest Capítol ha estat donar una rellevància 
especial a les persones i a les entitats de la nostra ciutat; 
Podem posar uns exemples, com que s’han mantingut i fins i tot s’han augmentat 
les consignacions a les diferents entitats de la nostra ciutat, s’ha augmentat la 
partida per ajudes als alumnes de l’Escola Municipal de Música de Banyoles, s’ha 
augmentat la partida referent a la rehabilitació de façanes ja que com vostès saben 
aquesta subvenció fins ara només cobria edificis del Nucli Antic de la ciutat; i ara  
s’obrirà a tota la ciutat.  També, es mantenen projectes socials al Barri de la Farga,  
fins ara emmarcats en el Pla de Barris i que acaba aquest desembre d’enguany, a 
més d’augmentar la partida de subvencions per a la millora d’establiments. 
En aquest Pressupost de l’any 2017 se segueix mantenint un fons de contingència 
de 120.000,00 euros tal i com havíem vingut fent els anys anteriors per tal de 
poder resoldre necessitats no previstes. A més a més, es continua complint amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes de finançament ja que la capacitat 
de finançament és positiva, i el compliment del termini mig de pagament als 
nostres proveïdors que actualment es troba en els 17 dies dels 30 que ens marca la 
llei.  
Pel que fa a l’endeutament, es preveu que la ràtio del deute viu se situï al voltant 
del 48% - 49% per a finals de l’any 2017. 
Com també es preveu consignar un crèdit a llarg termini de 1.625.000,00 euros per  
finançar les inversions programades per a l’exercici 2017. 
 
Cal recalcar que per cinquè any consecutiu aquest Ajuntament aconsegueix tenir un 
estalvi net significatiu que ascendeix a 723.900,00 euros, dels quals 603.900,00 es 
destinaran a finançar alguns projectes d’inversió. Aquí, cal destacar que un 26% de 
l’origen de finançament de les inversions serà amb fons propi. 
Si entrem a parlar del volum d’inversions programat per l’any 2017, aquest volum 
és de 2.359.000,00 euros, que representa una disminució del 30,16% respecte a 
l’any 2016, a conseqüència, com vostès saben, de la finalització del Pla de Barris 
d’aquest any. 
Com poden comprovar, aquest quadre d’inversions inclou un crèdit per la part del  
finançament del Projecte de la Mota de l’Estany per import de 150.000,00 euros i 
una subvenció al Club Natació Banyoles, ja que han estat ells qui han avançat els 
diners per l’adquisició d’un pantalà per a l’Estany i que serà propietat del Consorci 
Esportiu de l’Estany.  I, sumant aquests dos conceptes s’arriba a 2.359.000,00 
euros. 
Pel que fa a les inversions previstes per aquest 2017, augmenten substancialment 
les inversions en la Regidoria d’Eduació i la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
Cultural. També, s’han pressupostat arranjaments de carrers pel Barri Vell, la 
segona fase del Carrer Valls i l’arranjament del Carrer Rotes, amb finançament 
plurianual de 250.000,00 euros, i que serà un nou espai reformat per connectar 
l’Estany amb el centre de la ciutat.  
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També, cal destacar una nova edició del Pla de Voreres, enguany amb 100.000,00 
euros, i que és una demanda majoritària en els consells de barri. Es preveu 
l’adquisició de l’emplaçament de la nova biblioteca, l’habilitació del parc de gossos i 
inversions en els carrils bici, entre d’altres. 
 
Torn d’intervencions: 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
Esperava una intervenció seva, en tot cas, suposo que la farà quan acabin les 
intervencions dels grups municipals. 
 
Seria senzill per Iniciativa que davant aquests Pressupostos que en resulten d'unes 
ordenances les quals hem votat en contra i, per tant, que no estem d'acord com es  
recapten els diners per ètica política votar-hi en contra. 
També seria senzill fer servir aquella frase, -no són els nostres pressupostos- o -no 
és el nostre model de ciutat- per acabar votant en contra. 
Però, des d’Iniciativa, hem decidit mirar-nos aquests Pressupostos amb tot el 
carinyo i comprensió possible. Uns Pressupostos que els considerem expansius, la 
qual és una bona notícia per al manteniment de certs serveis, sobretot, aquells 
d'àmbit social relacionats amb el Pla de Barris i de sostenibilitat quant a la inversió.  
Aquest grup municipal sempre ha considerat els Pressupostos com la carta 
d'intencions polítiques per al pròxim any.  Aquesta podria ser una carta al Reis, o 
bé, una petició factibles i realista, perquè l’oposició tenim la responsabilitat de fer 
peticions que puguin ser realistes i factibles, ja que sinó caiem en la 
irresponsabilitat política. 
Nosaltres entenem que negociar uns Pressupostos no és una feina fàcil, però,  
també, hi ha d'haver certa mà flexible en què, tant en les Ordenances Fiscals com 
en els Pressupostos a aquest govern en moltes ocasions li ha mancat; tot i que 
tenen la possibilitat de canviar aquesta poca flexibilitat acceptant algunes de les 
al·legacions que aquest grup municipal ha fet a les Ordenances Fiscals.  
 
I, entrant directament amb el Pressupost; 
Aquest grup sempre ha mostrat les seves prioritats polítiques, no sorprenent a 
ningú, polítiques socials, polítiques de participació, millora de les infraestructures 
públiques i la gestió de l'entorn natural.  
Analitzant la despesa pública en serveis socials, tot i la desaparició del Pla de 
Barris, es manté la despesa. No podem afirmar a dia d'avui quins serveis es 
mantenen i quins no, ja que, tot i que Iniciativa ha fet peticions a la Regidora de 
Serveis Socials, a l'Alcalde i a la Intervenció Municipal, un llistat de serveis dels que 
es mantenen, a dia d’avui, no ens ha arribat.  Podem fer un -acte de fe- i creure 
que es mantenen tots. Però, en l'explicació d'aquests Pressupostos ens ha semblat 
veure que es realitzaran alguns canvis en la gestió dels Serveis Socials. 
Per tant, aquest grup vol fer constar que si no hi ha canvis de prioritats i de 
direcció, s’entén com a gerència, referint-nos als qui ho gestionen dia a dia, poca 
cosa canviarà.  Si en els últims anys reclamàvem una inversió pública més de –
guerrilla- prioritzant resoldre de manera urgent les necessitats dels nostres 
ciutadans i ciutadanes de les desigualtats socials que han resultat de la greu crisi  
que hem sofert, no podent mantenir les polítiques socials guerrilleres, hem de 
tendir als plans de recuperació i previsió social.  
Tampoc ens podem quedar de braços plegats davant la finalització del Pla de Barris  
de La Farga, com ja va comentar aquest grup municipal el mes de juliol d'aquest 
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any, apostem per un -pla local de barris-, on hi hagi dos barris on es prioritzi la 
basant social, La Farga i Canaleta. Dos barris que la seva realitat social els fan 
característics, i, que com hem pogut saber en converses amb responsables polítics i 
tècnics tenen unes necessitats úniques i urgents, les quals hem de combatre. 
Un Pressupost que destina a despesa social, 677.000,00 euros, gairebé la mateixa 
quantitat que la despesa en esports, 695.000,00 euros, o que augmenta respecte 
l'any 2016, 78.000,00 euros a despesa social i 84.000,00 euros a esports; creiem 
que hi ha alguna cosa que falla.  No voldríem que s'entengués que l'augment a 
l'esport no és necessari, però, és que a dia d'avui encara ens manca l'informe 
econòmic de les proves esportives que ens podrien donar una valoració molt més 
àmplia de sí aquesta despesa s'escau o no.  
 
Quant a participació, redueixen 1.200,00 euros, la quantitat total l'any 2017 
respecte el 2016, es pot dir que es manté. Però fixem-nos que aquest any hem 
incorporat el Consell de Barri de Can Puig, i que segons diferents preguntes i 
reunions amb la Regidora el pròxim any s'hauria de crear el Consell de Barri de la 
Vila Olímpica. Per tant, mantenint el pressupost falla alguna cosa. 
Fixem-nos en ciutats del nostre entorn, Olot decideix el futur del Firal mitjançant 
consulta popular, Llagostera decideix les inversions del 2017 mitjançant 
pressupostos participatius, els barris de Girona decideixen les inversions en el seu 
barri mitjançant un procés participatiu o Cornellà del Terri, molt més proper, que 
demana als ciutadans i ciutadanes quines són les propostes fent un llistat de les 
inversions prioritaris. 
Recorden quan la ciutadania pagava la contribució a l'Ajuntament ?, quan podrà 
decidir un banyolí o una banyolina de quina manera vol que es gestioni la seva 
contribució ?.  Convertim els Consells de Barri en òrgans de debat i decisió de les 
necessitats, i que també decideixin quines infraestructures o com volen invertir els 
diners que ells paguen. 
En infraestructures públiques celebrem la reserva de diners per la compra d'un 
edifici o un espai on puguem fer allò que més necessita la ciutat, una biblioteca. 
El dubte que tenim és, quan fa que Banyoles no valora els seus espais públics?. La 
nova biblioteca no pot ser quelcom més?.  Podem avançar un projecte que defineixi 
les directrius d'aquest nou espai?. Nosaltres sempre hem apostat per la Divina 
Providència com a lloc prioritari per fer-hi el nou espai cultural, en què cal que hi 
hagi la biblioteca i un espai polivalent per fer-hi centre cívic. També, hem apostat 
per l'espai de La Farinera, i, últimament, també hem apostat per l'edifici de l'antiga 
fàbrica de Curtits Pujol. Però, lluny de les preferències d'aquest grup municipal 
creiem oportú la urgent redacció i avaluació de les infraestructures públiques 
dedicades a la cultura i  a l'educació per tal de detectar totes les mancances. 
També, volem fer un incís d'una notícia que ha sorgit aquest cap de setmana, la 
qual celebrem però també ens preocupa. El nou Museu Darder, un projecte que ha 
de comptar amb la participació de tots els sectors que s'hi poden veure implicats.   
Però, hem vist amb certa preocupació fer-hi una aula d'interpretació de l'Estany.   
Compte, no dupliquem l’oferta, ja tenim una Aula de Natura que funciona 
perfectament.   
Per últim, la gestió sostenible de recursos del nostre entorn.  Recordo com si fos 
ara quan en aquest Ple, en l'anterior mandat, reclamava que l'Escola de la Vila 
funciones amb energia de biomassa i reduís el consum de gasoil que estava al 
voltant de 20.000,00 euros.  Després de la inversió d'una caldera de biomassa 
estem gastant uns 10.000,00 euros en biomassa, per tant, estalviem uns 
10.000,00 euros l’any en combustible, on cal sumar-hi l'estalvi en gasos 
hivernacles com a millora de l’entorn. Tenim aprovat un Pla d'Acció per l'energia 
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sostenible que en aquest Pressupost trobem a faltar aquestes inversions per tal 
d’anar essent més sostenibles i respectuosos amb l’entorn. 
 
Però, allò que més ens preocupa en l’àmbit del medi ambient és la continuïtat del 
Consorci de l'Estany i la gestió de l'Estany.  L'any 2017 és l'últim any del Projecte 
Life, el qual ha tingut poca influència en el mateix estany i que, a més a més, la 
Unió Europea no dóna subvencions a projectes en espais on ja hi ha invertit.  Tenim 
dubtes de què passarà amb el Consorci de l’Estany a partir del 2017. 
És, doncs, ara el millor moment per reclamar al Parlament de Catalunya la 
declaració d'una vegades per totes la nova figura de protecció de l'Estany, i que 
aquesta nova figura comporti implícitament una millora del finançament per tal de 
donar continuïtat a la gestió de l'Estany i el Consorci de l'Estany.  
Veiem amb certa contradicció l'augment de més 22.000,00 euros per finançar el 
transport interurbà i que suposem que és degut a la gratuïtat per a majors de 65 
anys. Però, potser, abans de fer aquest augment, ja és el tercer any que ho 
reclamem, demanem que expliquin els motius de la poca utilització d'aquest servei, 
i si han fet propostes que millorin el recorregut i prioritzin les parades amb més 
afluència.  
 
Ara sé que vindrà una discussió de números, de tants per cents, de normatives, 
d'encaixos, d'estalvis, etc., però l'argumentació d'aquest grup no va encaminada en 
entrar en un debat numèric, sinó que el que volem fer són preguntes senzilles amb 
respostes senzilles, 
� Podem canviar la direcció i la manera de gestionar els serveis socials? Sí. 
� Podem fer un pla de barris municipal? Sí. 
� Podem fer pressupostos participatius? Sí. 
� Podem millorar la participació de la ciutadania? Sí. 
� Podem  fer unes anàlisis de les necessitats culturals i educatives de la ciutat, 

per millorar les pròximes inversions? Sí. 
� Podem fer inversions en energia sostenible per generar estalvi econòmic i 

ambiental? Sí. 
� Podem treballar conjuntament per millorar la protecció i el finançament de 

l'Estany? Sí. 
� Podem millorar la gestió del transport interurbà? Sí. 
� Aquest Pressupost contempla aquestes línies o necessitats? NO. 
� Estan disposats a negociar-les?. 

 
Resposta del Sr. Alcalde: 
No sé si podré respondre-ho tot, ho intentaré. 
De fet les preguntes que ha fet i que s’han passat aquesta tarda a la Interventora 
Municipal, li he de dir que estem a la seva disposició per contestar-les totes. 
En tot cas, ja les contestaré ara jo mateix. 
Les Ordenances Fiscals tenen a veure amb la recaptació dels impostos que s’han 
quedat igual i dels que s’han canviat algunes coses; i, que hem estat capaços amb 
el grup de Junts per Banyoles de fer-ho i, per tant, de no incrementar la pressió 
fiscal als ciutadans i ciutadanes de Banyoles. 
En canvi, amb el Pressupost passa una cosa a la inversa, que amb menys ingressos 
som capaços de fer més despesa, això vol dir que hi ha una capacitat d’estalvi.  I,  
aquest Pressupost una de les virtuts que té és que amb fons propis es pot finançar 
tot el Pressupost ordinari i part de l’extraordinari i no anar tot a crèdit. 
Per tant, penso que la fortalesa d’aquest Pressupost és aquesta. 
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Jo no estaria d’acord amb el que ha dir de la poca flexibilitat perquè si hem estat 
capaços d’arribar a acords amb d’altres grups, això no és el que diu vostè que 
només apliquem la majoria absoluta. I, sobre la falta de diàleg li he de dir que 
sempre que se’ns ha demanat hi hem estat. 
En tot cas, li de dir que vostè ha dit una cosa que té raó, que, socialment mantenim 
la despesa social malgrat s’acaba el Pla de Barris.  Això vol dir que l’Ajuntament no 
retalla ni un cèntim d’euro de la part social, i vol dir que es mantindran les dues 
figures, dos educadors i dos informadors de serveis socials al Barri de la Farga. 
Vostè ha dit que la despesa social és igual que la despesa esportiva. Però, és que el 
manteniment de la despesa esportiva també és un tema social, el fet que tothom 
pugui fer esport en els diferents equipaments esportius. Per tant, sí que té un 
marcat caràcter social. 
Sobre participació.  Nosaltres ens havíem compromès en fer el Consell de Barri de 
Can Puig, per tant, ho hem fet, i, ara mirarem si podem fer el de la Vila Olímpica i 
d’altres.  Per això, he de dir que nosaltres recollim el que se’ns demana en el 
Consells de Barri i que moltes de les accions que es fan van encaminades a 
qüestions que s’hi han tractat. 
Sobre la nova biblioteca, aquest és un compromís que el tenim tots plegats i si 
aquest espai és més gran, que hi pugui anar un centre cívic, com espai polivalent, 
doncs, per a nosaltres ens semblaria perfecte.  I, en tot cas, l’espai adequat s’haurà 
de decidir aviat perquè si en els Pressupostos de la Generalitat hi ha el Pla de 
Biblioteques, una biblioteca comarcal per a Banyoles seria una prioritat que s’hauria 
de fer. 
I, com que hi ha uns quants fronts oberts haurem d’escollir les possibilitats que 
siguin més reals, però ja els hi farem saber per prendre entre tots la millor decisió. 
Sobre el Museu Darder, ahir que es va fer el tancament dels col·loquis de tardor i hi 
va haver un diàleg.  Es va considerar per part dels tècnics del Museu Darder 
encetar converses amb aquesta possibilitat de millora en el canvi museístic; en què 
també hi ha d’haver un diàleg de ciutat. 
De fet, el més important és tenir els recursos per poder-ho fer que no hi són. I, 
estem pendents d’un FEDER en aquest sentit per poder-ho fer.  En tot cas, aquest 
oferiment hi va ser per part meva en aquests col·loquis de tardor. 
La gestió sostenible que vostè diu que no veu, està en cadascuna de les partides 
pressupostàries. En tot cas, li vull recordar a vostè que en cada projecte es canvia 
tota la il·luminació.  I, ha de saber que és de les primeres ciutats que ha deixat tot 
el mercuri per passar al sodi, i, ara estem passant del sodi al led.  Per tant, el pacte 
de sostenibilitat s’està complint. 
Un altre tema és la caldera de biomassa, que li he de dir que no ho hem deixat i 
que, probablement, quan ens hi puguem tornar acollir per la nostra part no 
quedarem. 
Sobre el Consorci de l’Estany avui hi incorporem el seu pressupost que és de 
477.774,17 euros. S’acaba el Projecte Life però li vull recordar que han anat un 
rere l’altre, i que nosaltres volem pensar que el Consorci de l’Estany tingui 
continuïtat més enllà del Projecte Life pel manteniment de l’Estany i el seu entorn. 
Pel que fa al transport l’aportació que li toca aportar a l’Ajuntament és de 52 mil 
euros, que és el conjunt que l’autoritat metropolitana del transport gironí ha  
pressupostat.   
 
Vostè no ha volgut entrar en números que són els que marquen les prioritats que 
ha de tenir aquest Pressupost i perquè jo crec que és important que aquest 
pressupost mantingui 2 milions i mig d’euros d’inversió del que es pot fer a 
Banyoles.  Per tant, jo crec que el manteniment, els arranjaments i totes aquestes 
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millores de la via pública defineixen clarament quina ha de ser la política d’aquest 
Pressupost. Tot és millorable Sr. Luengo, per això que per millorar estem disposats 
a parlar-ne amb vostè i amb qui calgui de qualsevol cosa. 
 
Sr. Joan Luengo: 
Li agraeixo que no hàgim tingut la discussió que en d’altres anys hi ha hagut, de si 
pugen o si baixen els números perquè, al final, el ciutadà no hi entén res. 
Aquest grup municipal volia evidenciar una cosa que se sap i és permanent que les 
línies estratègiques de l’equip de govern no coincideixen amb les línies 
estratègiques d’Iniciativa. Per això, nosaltres estem on estem.  Per tant, ens ha  
anat molt bé la seva explicació, per evidenciar això. 
  
Només vull respondre tres coses de les que ha dit i que vull matisar.   
De la nova gestió dels serveis socials, no ha anat a Ple, no ens ha fet arribar cap 
document, n’hem estat parlant i la meva resposta ha estat la mateixa, o canviem 
gerència o no canviarem els serveis socials. 
He estat molt dur però és que hem d’anar més enllà, hem de recuperar i disminuir 
les desigualtats socials.  Hem de fer un esforç més gran. 
Amb el tema de serveis socials i l’esportiu no és demagògia dir que es gasta el 
mateix.  En tot cas, a nosaltres ens falta aquest informe imparcial per veure les 
coses d’una altra manera.    
Respecte al Projecte Life, hi ha hagut tres Life, però, que han actuat en tres espais 
diferents, un en l’entorn de l’Estany, l’altre en la fauna de l’Estany i actualment en 
la fauna i la flora de l’entorn de l’Estany i de zones pròximes.  Per tant, no es pot 
tornar a fer un Projecte Life de l’Estany perquè ja s’ha fet.  Amb això hi estem 
d’acord.  
En tot cas, no han respost la pregunta, de si volem treballar conjuntament per la 
nova figura de protecció que permeti mantenir el Consorci i algunes línies 
d’actuació que s’estan fent des del Consorci, ja que poden perillar quan desaparegui 
el Projecte Life. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
Li diré una cosa i és que el ciutadà entén més els números del que ens pensem. El 
ciutadà entén perfetament si l’Ajuntament de Banyoles té un endeutament.  En tot 
cas, nosaltres mantindrem un endeutament de 1.625.000,00 euros perquè sinó 
endeutaríem la ciutat.  I, ens veiem amb l’obligació de mantenir un crèdit normal ja 
que la inversió pot estar feta en crèdit i en fons propi, i, que no arribi al 10% en  
subvencions, a un 30% en fons propis i en un 60% en crèdit.  
Per a nosaltres, això, pensem que és una bona cosa, però, en tot cas, el seu punt 
de vista i el nostre estan molt distants. 
La nova gestió dels serveis socials no forçosament necessita un canvi gerencial, i, a 
més, no li toca la discussió en aquest plenari sinó que toca al plenari del Consell 
Comarcal.  En tot cas, jo penso que no és just quan es diu això perquè els serveis 
socials d’aquesta ciutat i d’aquesta comarca funcionen i responen a les necessitats 
de desigualats i de moltes altres. 
I, sobre les activitats esportives li he de dir que hi ha ingressos i despeses i 
l’Ajuntament hi aporta zero, per tant, estem parlant del manteniment dels 
equipaments esportius; això és una activitat social, per tant, ho sumi en comptes 
de comparar-ho i així no farem demagògia, -700 mil i 600- són 1.300.000,00 
euros. 
En tot cas, nosaltres no hem d’enganyar a ningú en aquest sentit perquè estem en 
aquesta línia. 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 23 
 

 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Com ha dit el Sr. Pau Comas, aquests són uns Pressupostos continuistes i la nostra 
posició serà la mateixa que la que fa 6 anys, perquè portem 6 anys votant quasi els 
mateixos Pressupostos. 
En línees generals i en qüestions ideològiques, ja que hi hem donat unes quantes 
voltes, en aquests Pressupostos hi hem detectat dues mancances, ja que davant 
d’aquesta forta crisi i que encara continua i davant d’un procés de ruptura nacional 
que hem engegat en el Principat de Catalunya, no entenem que no hi hagi una 
partida que assumeixi els costos per al desenvolupament d’un Referèndum per a la 
Independència del Principat que se celebrarà aquest 2017; perquè, nosaltres estem 
convençuts que així serà. 
Tampoc hi veiem cap partida significativament diferent en matèria social tenint en 
compte que no hi ha cap aportació del Pla de Barris, fet que trobem gravíssim en 
un moment d’emergència social.  Nosaltres creiem que aquest Ajuntament s’havia 
d’haver esforçar en incrementar, al màxim, aquesta aportació perquè no 
considerem que hàgim d’esperar uns Pressupostos de la Generalitat o de l’Estat 
Espanyol per fer el que nosaltres creiem com a ciutat, ja que considerem que tenim 
recursos per fer-ho i que hem de ser prou autònoms per decidir-ho. 
 
Entrant en línies de mobilitat, hem vist que s’aposta per fer una xarxa de carrils bici 
i que hem de dir que se’ns explicarà dimecres; però, el plantejament no ha de ser  
aquest sinó que ha de ser global, un plantejament que reorganitzi la ciutat i que 
tingui un pla de mobilitat que actualment no hi és, sinó que ara el que hi ha és un 
estudi de mobilitat, i que posi solucions.  Nosaltres creiem que els Pressupostos 
això ho hauria de reflectir.  
També veiem mancances en projectes que vagin més enllà de l’Àrea de Promoció 
Econòmica.  Per exemple, no es treballa per enfortir el projecte de Ràdio Banyoles i 
no s’estudien fórmules per millorar-ne el servei i cobrir les necessitats.  
De la mateixa manera creiem amb la necessitat d’incrementar la despesa social i la 
despesa social en els barris, per afrontar la problemàtica actual que tenen els barris 
de Banyoles, això ho hem detectat i hi podem posar exemples; perquè el que està 
clar, sempre, són les prioritats de l’equip de govern com posar una plaça de sergent 
nova i així anem fent ja que com que la taxa de criminalitat és tan elevada, doncs,  
és necessària...  Nosaltres no ho veiem així, i, els estudis que surten de la 
Generalitat ho demostren. 
Amb temes d’Educació, concretament, amb l’Escola Municipal de Música, també 
celebrem que s’hagi fet aquesta partida de subvencions per becar als alumnes, 
però, considerem que és un pedaç i que hem d’anar més enllà ja que per a 
nosaltres aquesta és una solució a curt termini.  Ens cal apostar i afrontar un debat 
de fons sobre la situació actual de l’ensenyament musical de la comarca i a 
Banyoles, per tant, cal intervenir-hi i apostar-hi. Sempre ens demanen propostes 
concretes, doncs, en posem una, transformem l’Escola de Música de Banyoles en 
una escola comarcal, disminuïm els costos de les famílies i assumim part de la 
inversió comarcal.  Tenim propostes per lligar-ho. 
Sobre Cultura, també tenim propostes. Banyoles necessita un pla de cultura, cal 
que s’hi inverteixi, s’hi incentivi i es dinamitzin les instal·lacions, i, per fer-ho es pot 
fer amb un pla de cultura. A més, cal que s’escoltin els consells dels agents 
culturals de la ciutat.  Sobre la Biblioteca se’ns ha explicat el pla funcional, però, no 
s’ha fet cap procés participatiu; quines persones de la ciutat han pogut opinar de 
com ha de ser aquest biblioteca?, ningú. En tot cas, posem 500 mil euros per un 
espai, que ho celebrem, perquè és una demanda que fa temps que la fem, ara bé, 
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els creiem insuficients perquè cal un disseny per cobrir totes les mancances de la 
comarca. 
 
Finalment, només dir com ja hem dit moltes vegades que, aquest Pressupost 
només reflecteix la visió de l’equip de govern de la ciutat; la nostra visió és 
totalment antagònica, vostès ja ho saben. Vostès aposten, sobretot, per la 
promoció econòmica, per l’esport, pel turisme, per la via pública, el que podríem dir 
en llenguatge de carrer per una ciutat –aparador- la qual nosaltres no compartim. 
En aquesta ciutat hi ha unes necessitats socials que s’han de cobrir, unes 
necessitats culturals que s’han de cobrir, hi ha d’haver processos participatius per 
decidir els canvis i els projectes que es fan i, sobretot, creiem que s’ha de fer una 
ciutat pels banyolins i banyolines, que, actualment en aquest Pressupost no es  
reflecteix. 
Doncs, bé, com ja he dit abans el nostre vot serà el mateix que el dels últims sis 
anys, serà en contra, i ho serà per tot això;  tot i que possiblement podríem 
debatre més punts però en general nosaltres creiem que són els més importants. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Intentaré i veure com me’n surto d’explicar algunes coses que no he acabat 
d’entendre. Vostè ha dit que tenim unes posicions absolutament contràries, en tot 
cas, després de la seva intervenció res és més veritat que això. 
Ha dit que hi havia dues mancances, després n’ha dit més de dues.  Ha parlat de la 
crisi, de la fractura nacional, i després ha dit que no hi ha cap partida pel 
Referèndum Nacional, jo crec que no hi ha de ser; no sé si hi serà en els 
Pressupostos de la Generalitat. 
En matèria social, el Pla de Barris s’acaba, ja ho hem dit abans en la intervenció 
amb el Sr. Joan Luengo, per tant, jo crec que ho ha escoltat, en tot cas, és 
reiteratiu.  Jo he dit que, tot i no disposar del Pla de Barris l’aportació de 
l’Ajuntament no ha disminuït ni un euro del que suportava, precisament, pel Barri 
de la Farga. Això està reflectit en el Pressupost d’aquesta manera; no sé si s’ho ha 
mirat bé. 
Jo no estic d’acord amb vostè quan diu que nosaltres som autònoms per si sols, per 
tant, ja m’explicarà com farem la Biblioteca si no hi ha el 50% de la Generalitat i el 
25% de la Diputació; això voldria dir que dels 2 milions i mig d’euros d’inversió no 
podríem fer res més que la Biblioteca. No posaríem llums ni arreglaríem els carrers 
ni voreres ni els edificis ni mantindríem l’Estany, ni totes aquestes coses que vostè 
ha comentat.  
En tot cas, aquest Pressupost té una cosa que vostè no ha dit i que a mi 
m’agradaria esmentar, la fortalesa d’aquest Pressupost no és altra cosa que tenir 
musculatura econòmica pròpia, perquè un pressupost amb un 30% de fons propis 
està molt bé.  Aquest Ajuntament fa uns anys havia arribat a tenir zero de fons 
propis per les inversions. Varem començar amb 25 o 50 mil euros i ara estem als 
600 mil euros. Ara bé, si ens pensem que ho podem fer tot sense l’ajuda de ningú 
no podrem complir amb res; perquè l’aportació de Tributs de l’Estat d’any rere any 
és de 3 milions i escaig d’euros.  Si no vinguessin aquests 4 milions d’euros ja em 
dirà que faríem. Per tant, nosaltres pensem que això és molt interessant. 
Carrils bici i pla de mobilitat.  Jo li vull dir que hi ha un pla de mobilitat fet pel RACC 
i presentat en sessió plenària quan vostè era Regidora, i com que tot s’ha 
d’incorporar en el POUM per tant hi haurà d’anar. 
Sobre la despesa social als barris, jo ja ho he contestat abans. Vostè ha dit que 
nosaltres fem de Banyoles una -ciutat aparador-, però, jo li vull dir que la ciutat ha 
de ser un bon aparador per la gent que visita Banyoles, tot i que també és veritat 
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que la ciutat ha de tenir una bona convivència i oferir els millors serveis als 
banyolins i les banyolines. 
I el que sí li vull dir és que jo amb el que no estic d’acord, ho diré amb un to molt 
suau, és que vostè digui que a Banyoles hi ha -molta criminalitat- i que per això 
s’ha d’afegir una plaça de sergent a la Policia Local.  A mi em sembla que ocupar 
una plaça de sergent és un tema d’organització interna, perquè li vull recordar que 
es crea una plaça de sergent de promoció interna.  I, amb el tema de 
criminalització, que a Banyoles no n’hi ha, correspondria al Mossos d’Esquadra 
perquè, per sort, Banyoles és una de les ciutat més tranquil·les del país en aquest 
sentit.  A més, a mi em sembla que la Policia Local intenta fer les seves tasques 
molt correctes, molt acurades i amb el millor servei al ciutadà possible.  Per tant, 
apuntar això a la ciutat no és una bona cosa. 
Sobre el tema de l’Escola de Música, nosaltres tenim una Escola de Música  
comarcal perquè dels 405 alumnes 275 són de Banyoles i la resta, uns 130, són de 
la comarca; fins i tot va més enllà, hi ha gent d’Olot i gent de Girona.  De fet, no 
tinc cap problema en passar-li una llista dels alumnes per saber d’on són, per tant,  
abans de fer una afirmació com aquesta crec que ho han de preguntar. 
Per tant, segur que és comarcal i ajudar-los no és cap pedaç, i, si en educació 
només hi ha aquest tema, doncs, anem bé. 
Temes con el pla de cultura, dinamització, consells i la biblioteca. En tot cas, sobre 
la biblioteca li he de dir com vol fer un procés participatiu si encara no sabem on 
anirà. I, si per la seva compra 500 mil euros és insuficient, vostè va molt sobrada, 
en tot cas, a nosaltres aquesta xifra ens sembla raonable per començar en la 
compra d’un possible edifici en què apart de la biblioteca s’hi pugui ubicar alguna 
cosa més.  
I, ara els reitero que quan tinguem la possibilitat d’un o més edificis els hi 
comunicarem, com també demanarem l’opinió tècnica i l’autorització per fer 
aquesta compra, però, no demani un procés participatiu d’una biblioteca quan 
encara no sabem on anirà. 
Respecte les necessitats socials li he de dir que són les que se’ns reclamen.  Per 
exemple, les famílies que necessiten ajuda amb pobresa energètica aquest any 
portem gastats uns 42 mil euros, fins l’octubre, per part del Consell Comarcal amb 
diners que aporta Banyoles i, fins el desembre hi haurà el que hi haurà, però, no 
estem parlant d’aliments.  Per tant, aquest Ajuntament està complint amb tota 
aquella gent que hagi pogut quedar enrere a través dels serveis socials comarcals. 
I, pel que fa a l’Oficina d’Habitatge, per exemple, vostè ha dit que tots els projectes 
de funcionaris per programes van cap a promoció econòmica, però, no s’ha donat 
compte que n’hi ha un de molt important que és el Programa de Barris i d’Habitatge 
que també hi són i no els ha esmentat.  Amb temes d’Habitatge s’estan resolent 
totes aquestes qüestions de desnonaments ja que fa tres anys que no hi ha cap 
desnonament a la ciutat. Per tant, aquest és un treball que es fa des d’Habitatge i 
que continuarem fent. 
Estic segur, després de sentir la seva intervenció i vostè la meva que estem a molta 
distància.  Són uns pressupostos continuistes que porten moltes càrregues en 
funció de les anualitats, però, aquest Pressupost ha estat capaç de créixer quan 
decreixen els ingressos, estic parlant de despeses corrents.  Les inversions en 
barris s’executaran totes aquest any, i, estic segur que l’any que ve tornaran a la 
normalitat aquests 2 milions i mig d’euros amb el tema d’inversions que pot 
aguantar, tant tècnicament com econòmicament, la Ciutat de Banyoles. 
És evident que si nosaltres portem aquestes Pressupostos i vostès estan molt lluny 
el vot també estigui molt lluny del nostre, la qual cosa ja s’està duent a terme 
durant els últims anys. 
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Sra. Alexandra Pazos: 
Primer de tot vull dir que sembla que quan es diuen mancances aquest plenari 
entén el que l’interessa.  Nosaltres quan hem parlat de mancances ideològiques era 
que no hi havia cap partida per assumir el Referèndum; i, era una crítica. 
Dit això, nosaltres veiem el Pressupost com una previsió, però, no entenem perquè 
en una biblioteca que hi posem 500 mil euros per la compra no es pot incrementar 
per preveure un procés participatiu o per preveure d’altres projectes dintre la 
mateixa biblioteca.  Volíem dir això. 
Sobre el Pla de Mobilitat nosaltres no l’hem sabut veure ja que el que tenim a les 
nostres mans és simplement un estudi de mobilitat. 
Llavors. Òbviament que a l’Escola de Música hi van alumnes de tota la comarca 
però és que continua essent l’Escola de Municipal de Música de Banyoles. Nosaltres 
el que plantegem és que els seus costos s’assumeixen comarcalment; aquesta era 
la nostra proposta i poder fer créixer aquesta Escola de Música amb tota la seva 
potencialitat. 
Sobre el tema de la Policia nosaltres ja entenem que aquesta plaça és de promoció 
interna però és que el sou d’aquesta plaça és més elevat.  Per tant, el que 
critiquem no és una plaça de sergent sinó que sigui prioritària una plaça de sergent 
que un projecte com el de Ràdio Banyoles. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde:   
Vostè em fa unes comparacions que m’hi perdo.  La plaça d’un sergent val 7 mil 
euros, amb tots els costos socials inclosos, en canvi, Ràdio Banyoles val 134 mil 
euros tot el seu global.   
Llavors, l’Escola de Música és un projecte de la Ciutat de Banyoles que té un àmbit 
comarcal; l’altre dia vaig passar a tots els Alcaldes el nombre d’alumnes de cada 
municipi de la comarca i de fora de la comarca i el cost que li comporta a 
l’Ajuntament de Banyoles del Pressupost Municipal per mantenir l’Escola de Musica,  
perquè ho sabessin, no per reclamar res. 
Abans hi havia un ajut de 400 euros per alumne per part de la Generalitat de 
Catalunya, però, ara malgrat no hi ha aquesta ajuda l’Ajuntament de Banyoles 
suporta un equipament en plenitud de funcionament. Per tant, d’això n’hem estar 
orgullosos, jo com a Alcalde m’hi sento i m’agradaria que vostè com a Regidora s’hi 
sentís; no ho critiquem. I, tant de bo algun dia vingui l’ajuda d’on ha de venir que 
és dels Pressupostos de la Generalitat o del govern del nostre país. 
El Pla de Mobilitat el dia que vulgui li farem arribar. 
I, sobre la previsió de compra, doncs, si no la gastem tota serà per construir, per 
fer el projecte o pel que sigui, en tot cas, primer comprem l’edifici i del que calgui 
ja en parlarem quan toqui. 
 
Sra. Alexandra Pazos: 
A mi em sembla que aquest grup municipal no ha dit que no estigui orgullós de 
l’Escola de Musica, és més, aquest grup municipal el que vol és que aquesta escola 
de música creixi i pugui donar servei a més alumnes. Per això fem aquesta 
proposta que sigui d’àmbit comarcal, perquè tothom hi aporti econòmicament, i, 
així les famílies podran assumir els costos per als seus fills. 
 
Sr. Alcalde: 
Les famílies aporten el que els toca i l’Ajuntament aporta la diferència.  
En tot cas, li he de dir una cosa, no cal morir d’èxit perquè amb 410 alumnes 
arribem al topall;  d’aquesta manera hauríem de buscar una altra ubicació, tot i que 
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també ens ho hem plantejat però, clar, cada cosa en el seu moment perquè l’ordre 
de prioritats s’ha d’establir. 
Per tant, hem de dir que l’Escola de Música està essent un èxit però també hem de 
dir que no hi caben més alumnes.  
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
El vot del nostre grup als Pressupostos del 2017 serà favorable, ja ha estat 
anunciat en algun mitjà però ara ho confirmem. És un vot a favor que no és una 
carta blanca, ni un suport total a la gestió de l’equip de govern –aquest plenari és 
testimoni de les diferències que ens separen en la visió d’unes quantes propostes 
urbanístiques o en d’altres iniciatives del govern que no hem compartit-.  És, doncs,  
un vot a favor d’haver fet política i haver estat capaços de trobar punts d’acord, 
cedint uns i els altres. Una forma de fer política que de ben segur que la ciutadania 
agraeix perquè és el que vol per intentar arribar a acords més importants.  
Per això, és més important que mai explicar en què es fonamenta aquest vot 
afirmatiu. 
 
En primer lloc és un vot a favor en virtut del que es desprèn de l’acord dels  
Pressupostos del 2016 i de les Ordenances Fiscals 2017. El parc per a gossos, la 
inversió en carrils bici –que esperem es converteixi en una inversió sostinguda al 
llarg dels anys- les ajudes a la rehabilitació de façanes o la bossa econòmica 
d’ajudes per becar els alumnes de l’Escola de Música; són algunes de les propostes 
fruit de la col·laboració entre el nostre grup i l’equip de govern. Per tant, és un 
motiu de pes per votar-hi a favor. 
L’acord és possible també perquè hem impulsat i compartim la claríssima necessitat 
de la ciutat d’invertir en espais i equipaments i que es reclamava perquè és 
necessària més que mai. Prioritàriament, i segur que hi estarà d’acord tot el plenari 
que la Biblioteca toca, per tant, cal anar per feina. 
Per això, donem suport a uns pressupostos que preveuen invertir en la ubicació 
d’aquesta biblioteca i que hi pugui participar tothom per definir com ha de ser 
aquesta nova biblioteca. Però, cal invertir també en d’altres espais com ara un 
centre cívic i cultural, una sala polivalent. Ens consta que s’hi està treballant, per 
tant, empenyem i acompanyem en aquest sentit a l’equip de govern perquè la 
ciutat ho necessita.  
També ens agrada, malgrat, com és ben sabut, discrepem en la seva organització, 
que les partides del Banyolí de l’Any es reflecteixin en el Pressupost, en tot cas,  
celebrem la transparència que això suposa ja que d’aquest manera els banyolins i 
banyolines poden jutjar per si mateixos la magnitud econòmica d’aquest premis i si 
val o no val la pena la seva organització.  
Finalment, i per tal que quedi de forma pública també volem fer algunes peticions 
més a l’equip de govern per tal que siguin afegides a aquest pressupost tan aviat 
com tinguem la possibilitat i la via per fer-ho.  El nostre grup creu que no, en tot 
cas, aquesta transparència ens ajuda a veure-ho des d’una altra òptica.  
Finalment, volem fer algunes peticions públiques esperant que se’ns faci costat. 
Ens agradaria que s’incorporés una partida d’inversió per a la compra de solars per 
ser usats com a bosses d’aparcament. La nostra ciutat necessitarà encara més en 
un futur immediat bosses d’aparcament prop de l’Estany com a principal pol turístic 
com, també, a prop del Barri Vell per dinamitzar-lo com a centre comercial. Més 
enllà de les zones blaves, que són per estacionaments curts falten espais per a 
estacionaments gratuïts dissuasoris que facilitin l’accés al centre, sobretot, quan hi 
ha activitats importants com per exemple el mercat, fires, festes, etc. que porti 
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gent de fora a Banyoles perquè és allò que la gent té en compte a l’hora de 
desplaçar-se. 
La segona petició és que es busqui la manera d’incorporar plantilla destinada a 
treballar en el dia a dia en la participació als barris, com també, en la mediació i el 
treball a peu de carrer de les zones amb més problemàtica social.  Ens cal un reforç 
en aquests aspectes per tal de poder fer passos més importants en qüestions de 
participació ciutadana. Si volem avançar, com ho fan la majoria de ciutats, cap a 
una major implicació del ciutadans en la gestió municipal, fins i tot, en la gestió de 
pressupostos participatius, cal que ho fem amb una dotació tècnica i un treball de 
fons més important que fins ara, per tant, ens alegrem que això pugui anar per 
aquí. 
Volem afegir dues coses des d’aquest debat que s’ha fet avui, un és el tema de la 
protecció de l’Estany de Banyoles. Nosaltres creiem que aquest debat que es fa des 
de Banyoles s’hauria d’elevar a tota la comarca perquè Banyoles té molts municipis 
al voltant que hi tenen molt a dir, i que d’aquesta manera seria més fàcil anar a la 
Generalitat de Catalunya a reclamar aquesta empara de la protecció de l’Estany. 
L’altre tema seria que, com a Conseller Comarcal de Cultura no m’ha agradat sentir 
que el que es reclama al Consell Comarcal siguin diners; crec que el Consell 
Comarcal pot aportar més coses que la part econòmica, va molt més enllà que 
demanar diners per l’Escola de Música perquè, com ha dit l’Alcalde, es tracta d’un 
compromís amb la Generalitat de Catalunya.  Per tant, jo crec que quan la 
Generalitat tingui el finançament que toqui ho tornarà a finançar. 
  
En això, com deia al principi, el nostre vot serà favorable. No és un vot a favor  
d’aquests Pressupostos regalat sinó que és un vot treballat i debatut amb les coses 
que podien anar o no en aquest Pressupost. Aquest Pressupost ens apropa una 
mica més tot i que no és en la velocitat que nosaltres voldríem tenir si 
governéssim, però, de mica en mica, ens acosta amb aquests punts d’acord a la 
Ciutat de Banyoles que imaginem i que el nostre grup portava en el seu programa 
electoral quan ens varem presentar en les Eleccions Municipals. Per tant, tots els  
passos que puguem fer per avançar en aquesta direcció nosaltres els farem en 
positiu i per tot això votarem favorablement. 
 
Resposta del Sr. Alcalde:  
Li dóna les gràcies per les seves paraules, per les seves aportacions i pels seus 
comentaris. 
Evidentment, sabem el govern, jo ho he dit sempre i avui ho reitero, que el seu vot 
no és una carta blanca ni un suport a tot l’equip de govern sinó que és un suport a 
un treball per la Ciutat de Banyoles, perquè des d’oposició a vegades costa veure si 
s’ha d’accelerar més o menys, però, les coses són com són. 
Essent conscients d’aquest tema i com he dit abans, que la política és una qüestió 
de diàleg, per això a vegades al govern se’ns ha acusat de ser una –piconadora- de 
la majoria absoluta, doncs, no.  Precisament, jo li agraeixo que parli d’un diàleg 
sincer i que d’anar parlant de les Ordenances Fiscals i dels Pressupostos al final hi 
hagi hagut un acord. Un acord que vol dir, cedir i donar i al final arribar a un acord. 
I estic d’acord amb el que ha dit vostè que la ciutadania això és el que espera. 
Vostè ha detallat diferents coses de les que estic d’acord amb vostè, per exemple,  
sobre la biblioteca i espais polivalents per diferents infraestructures que necessita la 
pròpia ciutat. També, sobre el Banyolí de l’Any que aquest any també està 
contemplat en els Pressupostos i que, en tot cas, el cost per la ciutat és zero. 
Llavors, nosaltres sempre hem estat sensibles en les bosses per a aparcaments al 
costat de l’Estany o bé al centre de la ciutat, tant si és de compra com de lloguer,  



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 29 
 

per tant, nosaltres procurarem fer-ho davant qualsevol oportunitat que surti; estem 
parlant d’aparcaments lliures. 
La incorporació de més plantilla en els barris seria perfecte poder-ho fer; de fet, sol 
ser sempre a través de projectes de diferents programes, però sí que hem garantit 
el programa social de barris amb l’aportació de l’Ajuntament, sense perjudici que es 
pugui incorporar el suport que d’altres entitats ens puguin proporcionar. 
De la protecció de l’Estany ja n’he parlat.  Tenint en compte que la titularitat de 
l’Estany és el poble de Banyoles, que és un bé comunal gestionat per l’Ajuntament i 
que precisament el programa que tenia la Generalitat de Catalunya, la Secretaria 
de Medi Natural per tirar aquest programa endavant era fer una consulta amb tots 
els municipis implicats en l’àrea d’influència de l’Estany. 
 
Per tant, espero que amb les coses que s’han pogut arribar a acords, amb les coses 
que es puguin anar fent, amb els diàlegs amb vostès i amb tots els grups 
municipals al llarg de l’any moltes d’aquestes coses que s’han dit es puguin anar 
concretant amb la visió de tots plegats per la millora de la Ciutat de Banyoles, de 
cares endins i de cares enfora. També vull dir que aquest Pressupost ha estat molt 
acurat, i, vull aprofitar per agrair al Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, a la 
Interventora Municipal i a tota la gent de l’àrea econòmica haver elaborat aquests 
Pressupostos de manera correcta; i que el seu desenvolupament de cares al proper 
any espero que ens ajudin a millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de casa 
nostra ja que en definitiva és per qui som posats i és el que esperen de tots 
nosaltres. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial del Pressupost General de la 
Corporació Municipal i de la Plantilla Orgànica de Personal de l’exercici 2017, essent 
la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per 
Banyoles) i 3 vots en contra (grups municipals, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
5.1.- Moció del grup municipal d’ICV-IdB: Prou de violències masclistes. 
Any rere any omplim les places i alcem les veus contra les violències masclistes. La 
lluita feminista, incansable i resistent, afronta aquest dia internacional de lluita, 
com la resta dels dies de l’any, amb la fortalesa d’un moviment que creix rebutjant 
el masclisme i construint xarxes que treballen per eradicar les violències i 
discriminacions sexistes en tots els àmbits socials i polítics. 
Malgrat les conquestes assolides per les lluites feministes, la crisi econòmica, social 
i de valors instal·lada a la nostra societat i les seves polítiques austericides en favor 
de la desigualtat, ens mostren un balanç devastador sobre els drets de les dones, 
que patim discriminacions múltiples i desigualtat en tots els àmbits de la societat.  
La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix el 
caràcter multidimensional de la violència masclista: es tracta de violència física, 
psicològica violència sexual i violència econòmica. 
Avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que el 2008. Les dones cobrem 
actualment – segons dades del 2015 – salaris un 24,8% inferiors als dels homes. 
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La conseqüència d’aquest fet és que les dones treballem 79 dies l’any de forma 
gratuïta i que deixem de rebre entre 6.000 i 9.000 euros cada any, en funció del 
lloc i la categoria laboral.  Com a resultat, l’exclusió del sistema de protecció social 
és més acusat en les dones, sobretot pel fet que el valor del treball reproductiu 
encara no està reconegut ni socialment ni institucionalment.  
La violència física contra les dones és una altra conseqüència de la societat desigual 
i patriarcal en la que vivim. Tenim molt presents les més de 80 companyes que han 
estat assassinades en el que portem de 2016, recordant totes aquelles dones que 
han assassinat per violència masclista al llarg de la història amb la complaença d’un 
Estat que mira cap a una altra banda pel que fa a la implementació de polítiques 
efectives contra la violència de gènere.  
Les violències patriarcals s’exerceixen cada dia a uns nivells de xacra social 
insuportables, a fi de controlar i humiliar les dones, envaint el seu cos, la seva 
ment i la seva sexualitat, i té efectes molt perniciosos sobre la seva salut. 
Necessitem polítiques que garanteixin el nostre dret a decidir lliurement sobre els 
nostres cossos: avortament lliure, gratuït, sense riscos, per a totes, sense tuteles, 
terminis o qüestionaments; salut, prevenció i educació sexual.  
Igualment, la violència sexual és, a més d’una constant a la nostra societat i 
entorns més pròxims, un arma de guerra que empeny a les dones a fugir de les 
seves llars adquirint la doble condició de víctima. En aquest sentit, les polítiques de 
migració i asil com les europees, lluny de donar una resposta solidària basada en el 
respecte als drets humans de les persones migrants i refugiades, han posat en greu 
risc les vides de milers de persones, moltes d’elles dones i criatures, convertint el 
mar Mediterrani en una fossa comuna on han perdut la vida intentant fugir de la 
guerra i la misèria. 
Necessitem també, polítiques que no ens discriminin per ser dones. És urgent que 
la nostra política s’impregni de contingut feminista com a camí cap a una societat 
igualitària, cap a una democratització de la societat fomentant la participació de les 
dones, amb el feminisme com a pilar vertebrador de les nostres polítiques; i les 
nostres institucions en les que sentir-nos veritablement representades.  
Les respostes institucionals, però, són insuficients, contradictòries i, en alguns 
casos, negligents. Les retallades en els pressupostos per a polítiques de prevenció 
de les violències masclistes han significat una rebaixa del 24% del pressupost de la 
Generalitat i del 46% en el del govern de l’Estat. Les xifres parlen per sí soles sobre 
la voluntat política dels partits que governen l’Estat i la Generalitat, alhora que 
constaten la seva ineficàcia per a garantir els drets humans de les dones.  
La lluita contra les violències masclistes ha quedat en mans de la voluntat política 
dels ajuntaments que entomen la problemàtica i responen amb recursos i 
programes fent front a la insuficiència. Cal fer més per millorar el desplegament de 
la Xarxa pública d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones que defineix la llei 
5/2008, així com garantir les subvencions a les entitats de dones que assumeixen 
l’acompanyament i la prevenció. Sense pressupost no hi ha polítiques efectives. 
Exigim recursos per fer front a les violències masclistes.  
El grup municipal d'ICV - Independents de Banyoles proposa al Ple de l'Ajuntament 
de Banyoles els següents ACORDS:  
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
Espanyol millorar la dotació de recursos pel desplegament de la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista que preveu 
la Llei 5/2008, impulsant mesures específiques i amb dotació pressupostària per 
actuar en la prevenció, atenció i reparació de les agressions en l’espai públic i el 
privat que impliqui a totes les Administracions públiques. Dotar d’instruments 
d’intervenció a professionals de la salut, dels serveis socials, de l’educació, la 
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justícia i la seguretat per a garantir els drets de les dones a la reparació dels danys 
causats per les violències masclistes.  
Segon.- Donar compliment a les reivindicacions feministes recollides en el marc 
legislatiu i en acords parlamentaris, com és el cas dels òrgans participatius per al 
disseny de polítiques públiques i la rendició de comptes, l’Acord Social i Polític 
contra les violències masclistes del Parlament de Catalunya; i el desplegament de 
recursos de les Lleis 5/2009 del drets de les dones a eradicar les violències 
masclistes i la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes. 
Tercer.- Garantir l’accés de proximitat als jutjats de violència sobre la dona a 
Catalunya, i donar les eines necessàries per facilitar l’accés a la justícia de les 
dones que han patit violència, assegurant la seva protecció i integritat.  
Quart.- Atendre les reivindicacions del moviment feminista expressades al manifest 
de la manifestació del 5N a Tarragona. 
Sense feminisme no hi ha democràcia!.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció del grup municipal d’ICV-IdB: 
Prou de violències masclistes. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els membres 
assistents. 
 
 
Torn de precs i preguntes 
 
Intervencions: 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
En els últims mesos diferents persones, tot i que ja ho havíem tractat en l’anterior 
mandat, ha tornat a sortir el dubte de la famosa tanca de Lió. 
Un camí estret que hi ha des del Mirador de Sant Martirià que arriba fins a Lió; no 
estava asfaltat, s’ha asfaltar i s’hi ha posat una tanca. La pregunta és perquè hi ha 
aquella tanca, si és camí públic perquè no està obert?. De fet, jo transmeto la 
pregunta que ens han demanat que faci. 
Com que no se sap si és un pas públic volem que vostès ho expliquin públicament. 
 
La segona pregunta és que aprofitant el Ple, tot i que ja ho vaig fer en privat,  
volem demanar que la Comissió del Nomenclàtor es reuneixi properament perquè 
nosaltres tenim alguna proposta referent a noms de carrers i llocs que hem de 
revisar, per tant, demanem que la convoquin. 
 
Sr. Alcalde: 
Referent a la Comissió del Nomenclàtor, vostè me’n va parlar a mi i jo li vaig 
comentar que la meva intenció era reunir-la abans de final d’any o a primers de 
gener.  En tot cas, hem de buscar si tenim algun carrer pendent de posar-hi nom o 
alguna proposta que ens hagin pogut fer arribar. Per tant, avui aquí ho reitero 
perquè aquesta seria la voluntat. 
 
Llavors. Fent referència a la tanca de Lió, seré breu perquè ja ho vaig dir en un 
plenari.  Aquest camí és públic, però, hi ha una tanca i disposen d’un comandament 
els veïns de Lió perquè en aquest camí no hi podem passar camions ni furgonetes 
ja que seria una complicació important.  Hem de tenir aquesta precaució perquè ara 
aquest camí té sortida però no per segons quines dimensions d’alguns vehicles. I, 



 32

en tot cas, els dies que hi pugui haver algun esdeveniment esportiu aquest camí 
s’obre per a tothom per facilitar el pas ja que se sol tancar la carretera que volta 
l’Estany.  
I li vull dir que fa uns dies, jo mateix, em vaig comprometre amb l’Alcalde de 
Porqueres que els veïns de Lió que són del municipi Porqueres també tinguin un 
comandament per tenir la mateixa facilitat que els veïns de Banyoles, perquè és un 
espai públic. 
En tot cas, això mateix ho vaig explicar ben igual que ara i que vostè ho pot 
recuperar consultant l’acta d’aquest Ple anterior. 
 
Sr. Joan Luengo: 
No m’ha agradat que hagi repetit com deu vegades que és un camí públic... 
 
Sr. Alcalde: 
Ho havia de dir... 
 
Sr. Joan Luengo: 
En tot cas, com que hi ha alguns veïns d’aquell barri no ho han entès, per això, li 
he fet repetir.  En tot cas, ha estat bé que vostè ho hagi clarificat.  
 
Sr. Alcalde: 
Si fos un camí privat no podríem donar comandaments als veïns, per tant, no 
hagués pogut explicar tot això per aclarir-ho. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Volem saber com està el parc de skate que s’havia de fer i que sembla que no es 
farà.  Ens han arribar diverses informacions, per tant, és per aclarir-ho i saber-ho 
de bona font. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
També volem fer un prec. 
Volem demanar que el dia 6 de desembre aquest Ajuntament obri les seves portes. 
Animem a tots els Regidors i Regidores d’aquest plenari a venir a treballar donat 
que varem aprovar una moció donant suport als Ajuntaments que el dia 12 
d’octubre varen obrir, per tant, nosaltres creiem que comença ser hora de ser 
valents tots nosaltres, també, i comencem a exercir la nostra sobirania. 
 
Sr. Alcalde: 
Quant al parc de skate nosaltres hem aprovat una modificació del Pla General i que 
està aprovada inicialment; hi ha hagut un període d’al·legacions, ja s’ha acabat, i, 
hi ha hagut alguna al·legació. Hem fet alguna reunió amb els veïns i si hi ha d’haver 
alguna modificació, que probablement hi sigui, en tornarem a parlar de manera 
conjunta per prendre la millor decisió. En tot cas, no la prendrà unilateralment el 
govern perquè l’ha de prendre el plenari. I, cal dir que abans del Ple valdrà la pena 
reflexionar sobre l’espai i el que ens han fet arribar els veïns com, també, el que la 
Comissió de Patrimoni ens pugui aportar de nou. 
Per tant, no prendrem cap decisió perquè hem de resoldre les al·legacions que van 
en sentit contrari i que, per tant, les hem de posar a la consideració de tots vostès 
com no pot ser de cap altra manera. 
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Sra. Pazos, a mi no m’agrada ser un provocador en aquest sentit, per tant, donar 
suport a què la gent pugui obrir el dia 6 de desembre em sembla perfecte, però, sí 
li vull dir que aquest Alcalde no obrirà l’Ajuntament el dia 6 de desembre. 
Jo respecto el que la gent vulgui fer en cada moment i que no és condemnable en 
aquest sentit.  Em sembla que tots nosaltres hem aprovat sempre favorablement i 
amb respecte el que la gent pugui fer, però, també espero que respectin la decisió 
d’aquest Alcalde. 
 
Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per Banyoles:  
Jo parlaré de pilones. Ens agradaria saber com està el tema de la circulació del 
Barri Antic. Es va inhabilitar la pilona que donava accés a la Porta del Forn, s’hi ha 
col·locat una càmera però no sabem si funciona o com es controla si funciona, si hi 
han hagut incidències.  Una mica d’informació sobre aquest tema. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Agafant la moció que es va presentar en el Ple anterior sobre el Front d’Estany, en 
aquell moment ens va semblar que com a moció no era pertinent, però, potser sí 
com a prec.  
Nosaltres volem adreçar aquest prec perquè ens sembla que la pacificació d’aquella 
zona seria molt interessant per tenir un Front d’Estany d’una altra manera.  Que els 
vehicles no hi fossin i que això permetés una circulació molt més tranquil·la. 
Això està en relació amb el que hem demanat en els Pressupostos que hi han 
d’haver bosses d’aparcament properes a l’Estany gratuïtes en una zona una mica 
més apartada. I, com que hi haurà la remodelació de la zona dels Desmais i ha de 
ser molt agradable serien unes accions d’una manera immediata i potser com a 
prova pilot, per tant, d’aquí ve el prec. 
De fet, de cares al POUM potser tot això es reorganitzi però com a prova pilot pot 
ser bo que es pugui dur a terme. 
 
Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Via Pública: 
Sobre el tema de la circulació del Barri Antic, ara estem esperant de definir els 
últims punts i rebre dades per part dels comerços d’alguna matricula que ens ha 
d’arribar; en tot cas, crec que durant aquest mes o abans del proper Ple ja estarà 
en funcionament. 
 
Sr. Alcalde: 
Sobre el tema del Front d’Estany el Sr. Jordi Congost, com a Regidor de l’Àrea de 
Serveis Territorials, ja va parlar d’aquest tema en nom del govern perquè repassant 
l’acta de Ple vostè també va dir que era més un prec que una moció tota aquesta 
zona. 
I, sobre aquesta zona en l’àmbit del POUM cal dir que també l’haurem de tractar, 
per tant, com que l’haurem de tractar en properes reunions, no hi veiem cap 
inconvenient que des de la Regidoria d’Urbanisme es pugui començar a tractar amb 
tots els grups municipals i després amb tots els veïns de la zona, per tal de fer-hi 
alguna prova amb temes d’encaix, etc., per tant, no hi estem tancats en aquest 
moment. 
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El Sr. Alcalde  aixeca la sessió plenària. Els dóna les gràcies a tots i a totes i els 
diu que el proper Ple Ordinari serà el dia 19 de desembre. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent 2/4 de 
10 de la nit, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


