Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28
DE SETEMBRE DE 2015

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 8 del vespre del dia 28 de
setembre de 2015, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de
l’Illm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde
Srs., 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 i Non Casadevall Sala.
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra. Hi és
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.

Intervé el Sr. Alcalde i els diu: “Anem a començar aquesta sessió plenària.
Cal excusar l’absència del Regidor, Sr. Joan Luengo Sala, ja que es troba fora de
viatge.
I, diu el següent: Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia voldria
donar la benvinguda a l’Anna Puig que és la nova Interventora de la Corporació. Ha
pres possessió avui mateix.
Ella ve de Palamós i estarà un any en comissió de
serveis.
Per tant, esperem que després d’aquest any puguem anar allargant aquesta
comissió de serveis, ja que això seria un bon senyal. I, n’estic segur que hi haurà
una bona feina a l’Ajuntament.
Per tant, que sigui benvinguda i que puguem collaborar amb tot allò que sigui bo
per la nostra Ciutat.
També, cal dir que es troba entre nosaltres en Pere Feliu. És el primer Ple que no
hi assisteix com a Interventor Municipal. La seva jubilació va ser el dia 6 de
setembre, però, crec que formalment l’hem d’acomiadar avui.
Agrair-li molt sincerament la tasca feta al llarg d’aquests 15 anys com a Interventor
Municipal.
La seva tasca no és d’aquests 15 anys que ha estat aquí; ell havia
estat Secretari de la Mancomunitat i Secretari a Rabós del Terri, per tant, la seva
trajectòria a la comarca i a la ciutat ve de llarg.
Per tant, li hem d’agrair la seva tasca en nom de la Ciutat i en nom de
l’Ajuntament, i en nom de tots els grups municipals. Decisions que a vegades no
han estat còmodes ni fàcil però que com diu el Secretari de la Corporació, Sr. Jordi
Turon, has deixar un Ajuntament -Triple A-.
Això avui és molt important per
l’Ajuntament i per la Ciutat
Per tant, Pere, moltes gràcies.”
Hi ha aplaudiments.

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:
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PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de les actes de Ple dels dies: 27 de juliol de 2015 ordinari i
31 d’agost de 2015 extraordinari.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aproven per unanimitat les actes de Ple dels dies: 27 de juliol de
2015 ordinari i 31 d’agost de 2015 extraordinari.
El Sr. Alcalde
els comenta que, en el dia d’ahir la gent de la nostra Ciutat va
sortir a votar massivament. I, això és bo i important que sigui així en un moment
tan transcendental com aquest, i, que ha estat cridada a la urnes.
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 20
de juliol al 18 de setembre de 2015.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 20 de
juliol al 18 de setembre de 2015 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del
núm. 2015.2378, de 20 de juliol de 2015, al núm. 2015.2946, de 18 de setembre
de 2015.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.3.- Donar compte de la sentència número 174/15 del jutjat contenciós
administratiu número 1 de Girona, per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat contra el Decret d’Alcaldia de data 17
de setembre de 2014.
Es dóna compte de la sentència 174/15 per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu formulat per la Sra. TPC contra el decret d’alcaldia de data
17 de setembre de 2014, que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per la recurrent en data 31 de març de 2014.
En els fonaments de la sentència s’argumenta, tal i com es va allegar per
l’Ajuntament, que es podia haver evitat la caiguda amb una diligència mínima per
part de la vianant. L’Administració no es pot convertir en una asseguradora
universal.
Contra aquesta sentència cap recurs d’apellació.
El Sr. Alcalde
els diu que, no és més que una responsabilitat patrimonial
formulada per una persona que va tenir una caiguda a la via pública; i que la
Magistrada de torn desestima aquesta responsabilitat patrimonial.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.4.- Donar compte al Ple de la Corporació del nombre de llocs de treball
reservats a personal eventual.
Atès que l’article 104.bis.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/ 2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de
la província el nombre de places reservades a personal eventual.
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el President de l’Entitat local n’
informarà la Ple de la Corporació, amb caràcter trimestral.
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Vist que El Ple de la corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va
determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat
corporatiu 2015-2019, era de un.
Vista la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 133, de 13 de juliol de 2015.
Vist que cal donar compliment a l’article 104. bis.6 de la Llei 7/1985, LBRL.
Per tot l’explicitat aquesta comissió informativa:
Dóna compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel
mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni
Cultural”, i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació.
El Sr. Alcalde diu que: “Aquest tema tracta de passar trimestralment els llocs
de treball reservats a personal eventual.
I, com saben com a personal eventual hi ha el Sr. Lluís Figueras, Director dels
Museus de Banyoles, fins que sigui coberta aquesta plaça.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA
2.1.- Cartipàs Municipal: Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia de
modificació de l’horari de realització de les sessions ordinàries del Ple.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia, en data 29 de juliol de 2015,
ha dictat el Decret núm. 2015.2502 que a continuació es transcriu:
“Atès que l’Alcaldia en data 15 de juny de 2015 va dictar el Decret núm. 2015.1963
sobre delegacions generals i especials d’atribucions a les Regidories, del qual se’n
va donar coneixement al Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària celebrada
el dia 29 de juny de 2015 d’aprovació del Cartipàs Municipal, d’acord amb les
facultats establertes als articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC).
Vista la conveniència de modificar el punt sisè d’aquest Decret en el que s’establia
que les sessions ordinàries del Ple es convoquessin amb una periodicitat mensual i
es realitzessin l’últim dilluns de casa més, a 1 quart de 9 del vespre.
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 punt sisè de la resolució dictada per l’Alcaldia mitjançant Decret
núm. 2015.1963, del dia 15 de juny de 2015, establint que les sessions ordinàries
del Ple es convoquin amb una periodicitat mensual i es realitzin l’últim dilluns de
cada més, a 1 quart de 8 del vespre.
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que celebri.”
El Sr. Alcalde diu que, com saben tots vostès les sessions plenàries ara són a 1/4
de 8 del vespre.
I, aquesta modificació del Cartipàs Municipal no s’havia posat
inicialment. En tot cas, ja ho complim.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
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2.2.- Coneixement pel Ple del Decret d’Alcaldia de delegació en el Regidor
Sr. Jordi Bosch Batlle de la representació de l’Alcaldia en els òrgans de
govern del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia, en data 1 de setembre de
2015, ha emès el Decret núm. 2015.2804 que seguidament es transcriu:
“Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona, mitjançant correu electrònic del
dia 27 d’agost de 2015, demana que se li comuniqui el nom de la persona que
actuarà com a representant de l’Ajuntament de Banyoles a l’Assemblea General de
l’esmentat consorci.
Vist que l’article 7 dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona, publicats
al BOP de Girona núm. 112 del 12 de juny de 2009, disposa que l’Assemblea
General, òrgan superior de deliberació i decisió del Consorci, està constituït, entre
d’altres membres, pels alcaldes i alcaldesses dels municipis consorciats o aquells en
qui aquests hagin delegat específicament.
Vist el que disposen els articles 53 a 56 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL2/2003, 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. Delegar en el Regidor d’aquesta Corporació municipal, Sr. Jordi Bosch
Batlle, Regidor delegat de Medi Ambient, la representació de l’Alcaldia en els òrgans
de govern del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que celebri.”
El Sr. Alcalde
els diu que, aquest tema té tot el sentit donat que el Sr. Jordi
Bosch Batlle és el Regidor de Medi Ambient.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
2.3.- Ratificació de l’acord del Ple del Consorci Teledigital Banyoles –
Porqueres per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la
Demarcació de Girona, de dissolució del Consorci.
Vist l’acord adoptat en data 9 de setembre de 2015 pel Ple del Consorci Teledigital
Banyoles – Porqueres sobre liquidació i dissolució del Consorci segons consta a
l’acta que a continuació es transcriu:
“.... Es compleix amb el quòrum de constitució de l’article 14 dels estatuts
reguladors vigents Banyoles, conjuntament amb el municipi de Porqueres va
promoure la constitució del consorci anomenat “Consorci (Teledigital Banyoles –
Porqueres) per a la gestió de la Televisió Digital Pública de la Demarcació de
Girona” en la seva condició de concessionaris del servei de televisió local, als qui
pertocava gestionar conjuntament el programa número 2 del canal múltiple 39,
amb referència TL03GI.
El Consorci es va constituir amb l’adopció d’acords plenaris per part dels respectius
municipis consorciats, aprovació dels estatuts reguladors, el seu tràmit d’informació
pública i aprovació definitiva, d’acord amb el procediment regulat a l’article 313 del
Decret 179/1995, de 13 de juny (Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals).
El Consorci es va constituir formalment el dia 29 de setembre de 2009, mitjançant
acta de constitució que consta a l’expedient.
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Atesa la inactivitat del consorci per la inviabilitat econòmica de promoure la
prestació del servei de televisió digital local en qualitat de concessionaris.
Atesa la dificultat material de complir amb els objectius del consorci, ja que l’Acord
de Govern de 31 de març de 2015, dona compliment a la Sentència de la Secció
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de data 10 de març de 2010, i en conseqüència, determina el nombre i
identifica els programes que es reserven a la gestió del servei de televisió digital en
cadascuna de les demarcacions establertes al Pla tècnic nacional de televisió digital
local, i en concret, suprimeix el programa 2, del canal 39, referència TL03GI, que
gestionava aquest consorci.
Atès que formalment estar constituït el consorci mai ha operat ni ha estat en actiu,
pel que correspon només formalitzar la seva dissolució, sense que comporti la
realització addicional d’actes de liquidació. Es a dir, mai ha impulsat cap tipus
d’emissió, ni és titular de béns, obres i installacions de la seva titularitat.
El Ple del consorci adopta per unanimitat el següent acord:
Primer.- Acordar la dissolució i liquidació nominal del Consorci per a la gestió de la
Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Girona, concessionaris BanyolesPorqueres, del programa número 2 del canal múltiple 39, amb referència TL03GI.
Segon.- Sotmetre aquests acords a informació al públic pel termini de 30 dies
hàbils, mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP, al DOGC, i al tauler
d’edictes de la Corporació.
Tercer.- Notificar el present acord als Ajuntaments membres del consorci, perquè
ratifiquin mitjançant acord de Ple, la dissolució i liquidació d’aquest.
Quart.- Facultar a l’Ajuntament de Banyoles a tramitar les publicacions oficials en
els corresponents butlletins oficials”.
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer. Ratificar l’acord adoptat en data 9 de setembre de 2015 pel Ple del Consorci
Teledigital Banyoles - Porqueres d’aprovació de la dissolució i liquidació nominal
del Consorci (Teledigital Banyoles – Porqueres) per a la gestió de la Televisió Digital
Local Pública de la demarcació de Girona, concessionaris Banyoles-Porqueres, del
programa número 2 del canal múltiple 39, amb referència TL03GI, transcrit en la
part expositiva d’aquest document.
Segon. Sotmetre els acords (Consorci i Ajuntaments Banyoles i Porqueres) a
informació al públic pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció del
corresponent anunci al BOP, al DOGC i al taulell d’edictes de la Corporació. Si
durant aquest termini no es formulessin allegacions, aquests acords esdevindran
definitius sense necessitat d’adopció de nous acords.
Tercer. Comunicar l’acord al Consorci Teledigital Banyoles – Porqueres per a la
Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Girona i a
l’Ajuntament de Porqueres, als efectes pertinents.
El Sr. Alcalde explica el següent: “Jo ja havia explicat en el seu moment que
ens havien tret el canal públic com també va passar a Girona, en l’àmbit públic.
Els dos privats estan actuant a Banyoles i a Porqueres però els dos públics no.
En tot cas, nosaltres havíem fet una allegació a l’igual que l’Ajuntament de
Porqueres però se’ns va desestimar, per tant, no hi ha aquests canals.
I el que hem fet és prendre aquest acord que ara posaríem a consideració del Ple.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Ratificació de l’acord del Ple del
Consorci Teledigital Banyoles – Porqueres per a la gestió de la Televisió Digital
Local Pública de la Demarcació de Girona, de dissolució del Consorci.
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
3.1.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 9 de setembre de
2015, sobre la sollicitud de rectificació d’error material en la delimitació
definitiva de l’àmbit PEIN de l’Estany de Banyoles, per la seva banda est,
entre el Parc de la Draga i el Passeig Dalmau.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 9 de setembre de 2015
va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“L’espai natural Estany de Banyoles forma part del Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel
Decret 328/1992, de 14 de desembre. Es troba situat als municipis de Banyoles i Porqueres,
a la comarca del Pla de l’Estany.
L’article 16 de la Llei 12/1985, d'espais naturals, disposa la necessitat de dur a terme una
adaptació cartogràfica posterior sobre plànols amb escales gràfiques més detallades, atès
que les bases cartogràfiques del PEIN, a escala 1/50.000, no van permetre, en aquell
moment, establir una delimitació suficientment detallada i precisa de l’àmbit objecte de
protecció especial.
Per acord de 30 de novembre de 2004, del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’aprova
definitivament el Pla especial de delimitació definitiva de l’espai del PEIN Estany de Banyoles.
En la Memòria del Pla especial de delimitació definitiva de l’espai del PEIN: Estany de
Banyoles, s’especifica que la seva finalitat és la realització d’aquesta adaptació
cartogràfica a través de la definició detallada, gràfica i escrita, dels seus límits, dins els
termes de Banyoles i Porqueres.
Vist l’informe emès per l’arquitecte DCV en data 6 d’agost de 2015, d’acord amb el qual :
“ Vista la delimitació de l’àmbit PEIN que fa el Pla especial, s’observa alguna contradicció
dintre del mateix document i també en relació al planejament vigent.
1.- Respecte a la delimitació de l’àmbit per la banda est:
L’apartat 2.2.1 de la Memòria descriptiva del Pla especial estableix que “La toponímia
adoptada és la que figura a la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a escala
1/5.000”
La descripció escrita de la delimitació de l’espai que figura a l’Annex 2 de les Normes del Pla
especial (doc.1), en el terme municipal de Banyoles, estableix que des de la carretera C-150
de Girona a Ripoll, “continua en direcció oest fins la vora de l’estany de Banyoles, i desprès
en direcció sud fins interceptar el passeig Dalmau”
La delimitació gràfica de l’espai, que figura en els plànols de delimitació 3.1.a i 3.1.b (doc.2),
a escala 1/5000, és la següent: des de la carretera C-150 de Girona a Ripoll, “continua en
direcció oest fins la vora de l’estany de Banyoles amb codi 3 (que d’acord amb la llegenda
que figura en els mateixos plànols utilitza camí). El codi 3 continua en direcció sud, seguint
la vora de l’estany fins arribar a l’alçada del Passeig de la Draga, aquí el codi 3 es desvia en
direcció sud-est fins a trobar un vial davant de l’edifici del CNB. A partir d’aquest punt el límit
agafa el vial en direcció sud, amb codi 8 i color vermell (el color vermell correspon al codi 2)
fins el carrer de les Rotes, aquí torna a girar en direcció oest fins a trobar el vial que segueix
la vora de l’estany. En aquest punt gira en direcció sud seguint el vial que segueix la vora de
l’Estany, fins interceptar el passeig Dalmau”.
En aquest tram es detecten contradiccions entre la descripció escrita i la
delimitació gràfica en la delimitació de l’àmbit PEIN que fa el Pla especial a la banda est de
l’estany, entre el Parc de la Draga i el Passeig Dalmau.
- La descripció escrita determina que des de la carretera C-150 fa un primer gir cap a l’oest
fins a l’Estany, i a partir d’aquí gira cap a sud fins arribar al Passeig Dalmau. En canvi, la
delimitació gràfica dels plànols marca, a l’extrem sud-oest del Parc de la Draga, un gir en
direcció sud-est, continua cap a sud, i retorna desprès cap a l’oest en direcció a l’estany a
l’alçada del carrer de les Rotes, englobant els edificis del Club Natació Banyoles i l’Alberg de
l’Estany, dins de l’àmbit del PEIN.
- La base topogràfica utilitzada no es correspon a la realitat de l’època en que es va
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redactar el Pla especial de delimitació, atès que la zona va ser objecte d’ordenació i
urbanització per acollir la Vila Olímpica de Banyoles dels Jocs Olímpics de l’any 1992. El camí
que va en direcció sud-est fins el CNB, és una desviació de l’antic camí que seguia la vora de
l’estany, i que en aquell moment ja no existia.
El tram de camí que delimita l’àmbit per la banda est, entre el parc de la Draga i l’edifici del
CNB, correspon a una desviació de l’antic camí que seguia la vora de l’estany, el qual es va
desplaçar aproximadament cap els anys 50-60 cap a la posició que presenta el topogràfic
utilitzat en el Pla especial.
El PGOU-1984 no considera aquest camí dins de la xarxa viària del municipi. El PGOU ordena
l’àmbit amb un vial que prolonga el carrer Sardana fins el Passeig de la Draga per la banda
est de l’edifici del CNB i el bloc de pisos existent. Aquesta ordenació proposada pel PGOU-84
va ser recollida en el Pla especial de la Vila Olímpica de Banyoles, aprovat definitivament en
data de 23/11/1988, i es va materialitzar en el corresponent projecte d’urbanització. El vial
estava acabat i urbanitzat per la celebració dels JJ OO de l’any 1992 i l’antic camí en direcció
sud-est formava part de l’àmbit del CNB.
- No queda clar quin és el límit en el tram que va de l’edifici del CNB fins el Passeig Dalmau,
atès que el color vermell que figura en el plànol no es correspon amb el codi 8.
2.- Respecte al règim urbanístic de l’àmbit.
L’apartat 1.4.5. de la Memòria, que determina els “Criteris per a la delimitació definitiva”,
estableix que “caldrà considerar la delimitació de les zones de protecció de l’Estany del règim
urbanístic de Porqueres i Banyoles”.
En el sentit que esmenta aquest apartat de la Memòria, el règim urbanístic del municipi de
Banyoles pel que fa a l’àmbit és el que es descriu a continuació:
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles (PGOU) (doc.3), aprovat
definitivament en data de 18/01/1984 (DOGC núm. 467 de 07/09/1984).
El PGOU determina, dins del règim del sòl no urbanitzable, la Zona de Protecció Especial de
l’Estany (NU4), regulada provisionalment per l’art. 84 fins a la redacció del Pla Especial de
Protecció que abraci aquesta zona.
En sòl urbà estableix una franja de protecció de l’estany, entre aquest i el Passeig Lluís M.
Vidal, qualificada de sistema d’espais lliures.
Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de
l’Estany de Banyoles (PEPOR) (doc.4):
Per donar compliment a l’article 84 del PGOU, en data de 17/04/1991 es va aprovar
definitivament el Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de
l’Estany de Banyoles (PEPOR).
L’àmbit del PEPOR no va abraçar tota la zona NU4, només els terrenys més propers a
l’estany i el seu objectiu va ser per una banda, protegir i restaurar l’entorn immediat de
l’estany, i per l’altra, possibilitar i regular les actuacions a dur a terme OO de l’any 1992.
També va incloure dins de l’àmbit, ja dins del règim del sòl urbà, la franja de protecció de
l’estany, qualificada de zona d’espais lliures.
Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles (TRPGOU)
Amb l’objectiu de reunir en un sol document totes les figures d’execució i desenvolupament
del PGOU, aprovades durant la seva vigència, es va redactar el Text refós del Pla General
d’Ordenació Urbana de Banyoles (TRPGOU), aprovat definitivament en data de 18/12/2001
(DOGC núm. 3603 de 26/03/2002), aquest
document no ha variat el règim del sòl a l’entorn de l’Estany respecte el PGOU de l’any 1984.
Avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles
(POUM) (doc.5), aprovat en data de 29/09/2014.
Els estudis preliminars per a la redacció del POUM de Banyoles detecten discrepàncies entre
la delimitació que inicial que va fer el PEIN a escala 1/50.000 i la delimitació definitiva a
escala 1/5.000.
Per tant, la descripció gràfica de la delimitació no ha considerat el règim urbanístic vigent ja
des de el Pla General de l’any 1984, i, per tant, amb anterioritat a la delimitació del espai del
PEIN Estany de Banyoles a la banda est de l’estany, entre el Parc de la Draga i el Passeig
Dalmau, tal com estableix l’apartat 1.4.5. de la Memòria, atès que inclou en el seu àmbit
terrenys que formen part del règim del sòl urbà, destinats al sistema d’espais lliures, sistema
d’equipaments públics, sistema viari, zona de serveis generals (S.5) i zona de verd privat
(V.2).
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Amb tot, el planejament urbanístic municipal delimita un àmbit de protecció de l’Estany en
sòl urbà, conformat per una franja que segueix la vora de l’estany des de la C-150 fins el
Passeig Dalmau, destinada a espais lliures, i que s’adequa al règim d’aplicació previst a
l’article 8 del Pla especial de delimitació. Aquesta franja també es correspon amb la
descripció escrita de l’àmbit que fa el Pla especial.
3.- Respecte al planejament territorial:
L’article 13.3 de les Normes del Pla d’espais d’interès natural (Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’Interès natural), estableix que els plans
territorials parcials assenyalaran com a espais d’interès natural aquells espais del Pla que es
trobin en el seu àmbit. El municipi de Banyoles forma part de l’àmbit del Pla territorial de les
comarques de Girona (doc.6) (aprovat definitivament en data de 14/09/2010, DOGC núm.
5735 de 15/10/2010) i del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany (doc.7) (aprovat
definitivament en data de 22/04/2010, DOGC núm. 5613 de 22/04/2010)
Els dos documents, redactats i aprovats amb posterioritat a la delimitació definitiva de
l’àmbit PEIN, grafien l’àmbit per la banda est segons una línia que segueix la vora de l’estany
des de la C-150 fins el Passeig Dalmau, la qual es correspon amb la descripció escrita de
l’àmbit que fa el Pla especial de delimitació.
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
Medi Nocturn, divideix el territori en 4 zones en funció de la seva vulnerabilitat a la
contaminació lumínica. Les àrees incloses en el Pla d’espais
d’interès natural, formen part de la Zona E1, per a les quals només es pot admetre una
brillantor mínima.
El plànol de zonificació, corresponent al municipi de Banyoles, que es pot consultar a la web
de la Generalitat (doc.8) marca el límit de la zona E1, àmbit PEIN, concordant amb la
descripció escrita que fa el Pla especial de delimitació.
4.- De tot el que s’ha exposat, es detecta que:
- La delimitació definitiva de l’àmbit PEIN, que fa el Pla especial de delimitació, presenta
contradiccions entre la delimitació gràfica i la seva descripció escrita.
- La descripció escrita s’adapta al règim urbanístic del municipi i també al planejament
territorial d’aplicació. En canvi la delimitació gràfica inclou terrenys que formen part del sòl
urbà ja des del planejament de l’any 1984 i per tant, amb anterioritat a la delimitació del
espai del PEIN Estany de Banyoles
- La base topogràfica utilitzada per a la delimitació no es correspon a la realitat de l’àmbit en
el moment de la redacció del Pla especial.
L’article 5.2 de les Normes del Pla especial de delimitació definitiva de l’àmbit del PEIN:
Estany de Banyoles, estableix que: “En el cas de produir-se contradiccions entre la
delimitació gràfica d’un espai (plànol núm. 3) i la seva descripció escrita que conté l’annex
d’aquestes Normes, ha de prevaler el que determina la descripció escrita”
Com a conclusió, s’haurà de sollicitar a l’organisme redactor del Pla especial que
esmeni l’errada detectada en la delimitació definitiva de l’àmbit PEIN de l’estany de
Banyoles, per la seva banda est, entre el Parc de la Draga i el Passeig Dalmau”.
Per l’exposat la Junta de Govern Local va adoptar els següents ACORDS:
Primer.- Sollicitar la rectificació de l’error material detectat en la delimitació definitiva de
l’àmbit PEIN de l’Estany de Banyoles, per la seva banda est, entre el Parc de la Draga i el
Passeig Dalmau, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte DCV; atès que, en aquest tram,
es detecten contradiccions entre la descripció escrita i la delimitació gràfica.
Per altra part, la delimitació gràfica no ha considerat en aquest tram el planejament
urbanístic vigent en el moment de la seva inclusió en el PEIN; així s’incorporen en el seu
àmbit terrenys que formen part del règim del sòl urbà, des de el Pla General de l’any 1984,
per tant, amb anterioritat al moment de la delimitació del espai del PEIN Estany de Banyoles,
i destinats al sistema d’espais lliures, sistema d’equipaments públics, sistema viari, zona de
serveis generals (S.5) i zona de verd privat (V.2).
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tercer.- Ratificar el present acord en el proper Ple de la Corporació que se celebri.”

Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- RATIFICAR íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió de 9 de setembre de 2015, sobre la sollicitud de rectificació d’error material
en la delimitació definitiva de l’àmbit PEIN de l’Estany de Banyoles, per la seva
banda est, entre el Parc de la Draga i el Passeig Dalmau, transcrit a la part
expositiva d’aquest acord.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
Intervé el Sr. Albert Tubert Yani, Regidor d’Urbanisme, i diu el següent:
“És una cosa heretada que ens ve del 2004; en què es va agafar una base
topogràfica anterior a tot el que és la Vila Olímpica. Un antic camí que hi havia i
que no es correspon amb la realitat, i, que no pot estar en l’espai del PEIN.
Senzillament, el que es fa és ajustar la normativa escrita a la normativa
topogràfica; i no hi ha res més en aquest sentit.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la, Ratificació de l’acord de Junta de
Govern Local de 9 de setembre de 2015, sobre la sollicitud de rectificació d’error
material en la delimitació definitiva de l’àmbit PEIN de l’Estany de Banyoles, per la
seva banda est, entre el Parc de la Draga i el Passeig Dalmau, essent la votació de
9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 7 abstencions (grups
municipals: Junts per Banyoles i CUP).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
3.2.- Aprovació del conveni urbanístic i el seu annex per a la cessió
gratuïta de vialitat al Carrer Ametller.
Vist el Conveni urbanístic subscrit en data 5 de juny de 2015 amb els Srs. Anna
Doñate Sabates, Carlos Doñate Font, Maria José Sabates Monguillot i Pau Serrat
Samso per a la cessió gratuïta de vialitat al Carrer Ametller a favor de l’Ajuntament
de Banyoles.
En data 7 d’agost de 2015 es va subscriure amb la Sra. Regina Colom Brilli, en
nom i representació de BANCO CILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, l’Annex al
conveni de referència.
Per l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic i el seu annex subscrits en
data 5 de juny de 2015 i 7 d’agost de 2015 amb els Srs. Anna Doñate Sabates,
Carlos Doñate Font, Maria José Sabates Monguillot i Pau Serrat Samso i Sra. Regina
Colom Brilli, en nom i representació de BANCO CILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A
per a la cessió gratuïta de vialitat al Carrer Ametller a favor de l’Ajuntament de
Banyoles.
El text íntegre del conveni urbanístic té el següent tenor literal:

CONVENI URBANÍSTIC DE CESSIÓ GRATUÏTA DE VIALITAT AL CARRER AMETLLER A FAVOR
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
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REUNITS:
D’una banda, el SR. MIQUEL NOGUER PLANAS, Alcalde President de l’Ajuntament de
Banyoles, que es troba assistit del Secretari de la Corporació i
D’una altra:
La Sra. ADS,
El Sr. CDF,
La Sra. MJSM,
El Sr. PSS,
INTERVENEN
El primer en nom i representació de l’Ajuntament de Banyoles, i els segons en nom i
representació pròpia.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del present
CONVENI URBANÍSTIC als efectes del qual
EXPOSEN
PRIMER.- Que la Sra. ADS, el Sr. CDF, la Sra. MJSM i el Sr. PSS són propietaris de la finca
registral 710, inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles, al volum 3726, llibre 374, foli
205, la descripció de la qual és:
“URBANA. CASA con huerto contiguo, compuesta de planta baja y dos pisos, en la calle
d’ABAIX de Banyoles, señalada con el NÚMERO DIECISÉIS, de medida superficial SIETE
ÁREAS, VEINTINUEVE CENTIÁREAS, y la casa ocupa una extensión de CIENTO VEINTE
METROS QUADRADOS, que en junto Linda: por la espalda y por la izquierda con Juan Roura;
por frente y derecha, con dicha calle.
Referència cadastral: 0932608DG8603S.
Càrregues: Hipoteca constituïda a favor de la entitat “ Banco Bilbao Argentaria, SA”.
S’adjunta nota simple del registre de la propietat i certificació cadastral descriptiva i gràfica
de la referida finca (annex 1 i 2).
SEGON.- Que d’acord amb el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles
(TRPGOU), aprovat definitivament en data 18 de desembre de 2001, la referida finca
registral es troba situada en sòl urbà, dins de l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic (
PENAB), qualificada com a C.1b CONJUNTS HISTÒRICS.
TERCER.- Que el TRPGOU i el propi PENAB fixen una nova alineació al carrer Ametller, tot
reculant la façana aquesta via, fins obtenir un vial de 10 metres d’amplada.
Que la superfície, situada a la banda sud de la finca registral 710, afectada per aquesta
nova alineació és de 33,35m2, i ha de ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta per tal de
donar compliment al que disposa el TRPGOU de Banyoles i el propi PENAB.
S’adjunta plànol d’amidament on es delimita la superfície afectada i destinada a vialitat
(annex 3).
QUART.- Que la descripció de la porció de 33,35m2, objecte de cessió, destinada a vialitat
és la següent:
Vial de superfície de 33,35 m², destinat a ús públic, que limita, al nord, amb finca número
710 de la qual es segrega; a l'est, amb finca situada al carrer dels De Ameller, número 21; a
l'oest, amb finca situada al carrer dels de Ameller, número 17 i, al sud, amb l'actual carrer
dels de Ameller. Lliure de càrregues.
La descripció de la finca matriu desprès de la segregació:
URBANA. CASA amb hort contigu, composada de planta baixa i dos pisos, en el carrer
d’ABAIX de Banyoles, assenyalada amb el NÚMERO SETZE, de mesura superficial SIS ÀREAS,
NORANTA CINC CENTIÀREAS AMB SEIXANTA-CINC DECIMETRES QUADRATS i SIS ÀREAS,
VINT-I-CINC CENTIÀREAS AMB SEIXANTA-CINC DECIMETRES QUADRATS segons recent
medició, y la casa ocupa una extensió de CENT VINT METRES QUADRATS, que en conjunt
Llinda: per l’esquena i per l’esquerra amb Juan Roura; pel front i dreta, amb el referit carrer.
En virtut de l’exposat, ambdues parts subscriuen el present CONVENI URBANÍSTIC d’acord
amb les següents
ESTIPULACIONS
PRIMERA.- Que la Sra. ADS, el Sr. CDF, la Sra. MJSM i el Sr. PSS cedeixen gratuïtament i
obligatòriament a l’Ajuntament de Banyoles, lliure de càrregues i gravàmens la propietat de
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la porció de terreny de 33,35 m2 descrita a l’expositiu quart en concepte de vialitat del
TRPGOU de Banyoles, a segregar de la finca de la seva propietat, la registral núm. 710,
inscrita al Volum 3726, Llibre 374, Foli 205 del Registre de la Propietat de Banyoles, per tal
de donar compliment a allò previst en el TRPGOU.
SEGONA.- Que, atès que la finca matriu, de la que s’ha de segregar la porció objecte de
cessió gratuïta i obligatòria, la registral 710, està gravada amb una hipoteca, de la qual és
titular l’entitat Banco Bilbao Argentaria, SA, la present cessió ha de ser ratificada per l’entitat
titular de la càrrega hipotecaria, de manera que alliberi a la finca formada per segregació,
objecte de cessió obligatòria i gratuïta, de qualsevol responsabilitat hipotecaria derivada de
la hipoteca esmentada a l’apartat de càrregues, de tal manera que la total responsabilitat
hipotecaria quedi concretada, exclusivament, sobre la resta de finca matriu, un cop
segregada la superfície objecte de cessió gratuïta.
L’eficàcia del present conveni queda condicionada a l’esmentada ratificació, que s’incorporarà
com a annex al present conveni.
TERCERA.- Que, sobre la porció cedida, hi ha una tanca construïda que haurà de ser objecte
d’enderroc, quan ho acordi l’ajuntament, sense dret a cap tipus d’indemnització per aquest
concepte i a càrrec dels titulars registrals de la finca 710. El pressupost d’execució material
de l’enderroc de la tanca s’estima en la quantitat de SIS CENTS NORANTA-QUATRE euros,
amb CINQUANTA cèntims (694,50 €). Aquesta obligació es farà constar en el Registre de la
Propietat, d’acord amb la legislació hipotecaria.
QUARTA.- L’Alcalde accepta la cessió gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens de la porció
de finca descrita a l’expositiu quart.
CINQUENA.- La certificació del present instrument serà inscrita en el Registre de la Propietat
de Banyoles, d’acord amb allò establert en els articles 30 i 31 del RD 1093/1997, de 4 de
juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei
hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística;
anant a càrrec de la Sra. ADS, el Sr. CDF, la Sra. MJSM i el Sr. PSS les despeses que amb
motiu de la inscripció es produeixin.
SISENA.- El present conveni urbanístic, que té naturalesa administrativa, serà ratificat pel
Ple de l’Ajuntament.
Llegit el present conveni i en prova de conformitat, se signa per duplicat exemplar, davant
meu, la Secretària, que en dono fe, a Banyoles, 5 de juny de 2015.”

El text íntegre de l’Annex al conveni té el següent tenor literal:

ANNEX AL CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DE VIALITAT AL CARRER
AMETLLER A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Banyoles, 7 d’agost de 2015
REUNITS
1) El SR. MIQUEL NOGUER I PLANAS en nom i representació de l’Ajuntament de Banyoles,
en virtut de les atribucions conferides per l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
assistit, en aquest acte, pel Secretari de la Corporació Sr. Jordi Turon Serra,
2) I la Sra. RCB, amb DNI 79.295.545D, en nom i representació de l’entitat BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb domicili social a la Plaza de San Nicolás, 4 , 48005 Bilbao i
NIF A-48-265169, com a titular de les càrregues que graven la finca de la que s’ha de
segregar la porció de terreny destinada a vialitat al carrer Ametller, cedida a l’Ajuntament de
Banyoles, en virtut de conveni urbanístic, signat en data 5 de juny de 2015.
La Sra. RCB intervé com a apoderada, d’acord amb les facultats conferides en virtut de
escriptura pública d’apoderament, de data 14 de novembre de 2000, amb núm. de protocol
4.000, atorgada davant el notari de Bilbao, Sr. JIUO,
Els intervinents asseguren la total i plena vigència de la seva representació i facultats, que
manifesten no els han estat suspeses, limitades o modificades, i no haver variat l’estat,
situació i capacitat jurídica de la seva representada i es reconeixen mútuament capacitat
legal suficient per a l’atorgament del present Annex al CONVENI URBANÍSTIC de cessió de
vialitat al carrer Ametller, signat en data 5 de juny de 2015, als efectes del qual
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EXPOSEN
PRIMER.- Que la Sra. ADS, el Sr. CDF, la Sra. MJSM i el Sr. PSS són titulars del ple domini
de la finca núm. 710, inscrita al Volum 3726, Llibre 374, Foli 205, del Registre de la Propietat
de Banyoles.
SEGON.- Que, en virtut de conveni urbanístic, signat en data 5 de juny de 2015, els
anteriors van cedir gratuïtament i obligatòriament a l’Ajuntament de Banyoles, lliure de
càrregues i gravàmens, la propietat d’una porció de terreny de 33,35 m2, descrita a
l’expositiu quart del referit conveni urbanístic, en concepte de vialitat del TRPGOU de
Banyoles, a segregar de l’esmentada finca 710.
Que, tal com consta al referit conveni urbanístic, la finca matriu, de la que s’ha de segregar
la porció objecte de cessió gratuïta i obligatòria, la registral 710, està gravada amb una
hipoteca, de la qual és titular l’entitat Banco Bilbao Argentaria, SA, i, en conseqüència, la
cessió havia de ser ratificada per l’entitat titular de la càrrega hipotecaria.
En virtut de l’exposat es subscriu el present ANNEX al CONVENI URBANÍSTIC a dalt esmentat
d’acord amb les següents
ESTIPULACIONS
Primer.- L’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, en la forma aquí representada,
allibera a la finca formada per segregació de la registral 710, de 33,35m2 de superfície i
objecte de cessió gratuïta i obligatòria a l’Ajuntament de Banyoles, de qualsevol
responsabilitat hipotecaria derivada de la hipoteca que consta inscrita, de tal manera que la
total responsabilitat hipotecaria queda concretada en la resta de finca matriu un cop
segregada la superfície objecte de cessió obligatòria i gratuïta.
Segon.- La certificació del present instrument serà inscrita en el Registre de la Propietat de
Banyoles, d’acord amb allò establert en els articles 30 i 31 del RD 1093/1997, de 4 de juliol,
pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució de la Llei
hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística;
anant a càrrec de la Sra. ADS, el Sr. CDF, la Sra. MJSM i el Sr. PSS les despeses que amb
motiu de la inscripció es produeixin.
Tercer.- El present conveni urbanístic, que té naturalesa administrativa, serà ratificat pel Ple
de l’Ajuntament.
Llegit el present annex al conveni urbanístic signat en data 5 de juny de 2015, i en prova de
conformitat, se signa per triplicat exemplar, davant meu, el secretari, que en dono fe, a
Banyoles, 7 d’agost de 2015.”

SEGON.- SOTMETRE l'esmentat conveni a INFORMACIÓ PÚBLICA d'un mes
mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, en el tauler d’anuncis i en la pàgina
web de la Corporació, de conformitat amb els articles 8.3 i 104 del TRLUC i 25 i 26
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme; transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se allegacions
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.
TERCER.- TRAMETRE una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el
termini d’un mes des de llur aprovació per tal que sigui inserit en la secció de
convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament
urbanístic de l’Administració de la Generalitat
QUART.- Facultar l’Alcalde o qui legalment el substitueixi en el càrrec per tal de
firmar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels
anteriors acords.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
El Sr. Alcalde els diu: “Aquestes qüestions són aquelles que a vegades passen;
en què l’alineació de l’habitatge no és l’alineació del carrer.
Evidentment, no hi ha cap intenció de fer aquest arranjament de carrer sinó que en
el moment que demanen un permís per a obres en l’habitatge se’ls demana la
cessió anticipada, no per ara mateix, sinó per a quan els calgui a l’Ajuntament, en
el seu moment.
Això és habitual quan es tracten aquests temes.”
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del conveni urbanístic i el seu annex per
a la cessió gratuïta de vialitat al Carrer Ametller.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
3.3.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les disposicions
transitòries del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de
Banyoles.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 30 de març de
2015, va aprovar inicialment la modificació puntual de les disposicions transitòries
del TR del PGOU, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada pels Serveis
Tècnics Municipals.
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant
la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 16 d’¡abril de
2015, en el BOP nº 75 de 20 d’abril de 2015, en el tauler d’edictes de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el
referit període es presentessin allegacions de cap tipus.
Tanmateix es va sollicitar informe a l’Àrea de Promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, el qual es va rebre en data 14 de setembre de 2015 (RE
11656).
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual de les disposicions
transitòries del TR del PGOU, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada
pels Serveis Tècnics Municipals, a la qual s’hi ha incorporat les prescripcions de
l’informe emès per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’accessibilitat i de supressió
de barreres del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya.
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per
a la seva aprovació definitiva.
El Sr. Alcalde els diu: “Com diu la proposta, va estar exposat al públic i no hi ha
hagut allegacions, i, hi ha l’informe favorable del Departament corresponent per
part de la Generalitat. I, avui caldria l’aprovació provisional per a elevar-ho a la
Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació provisional de la modificació puntual de
les disposicions transitòries del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de
Banyoles.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

3.4.- Aprovació definitiva del plànol de delimitació de la franja de
prevenció d’incendis forestals.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 27 de juliol de 2015, va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el plànol de delimitació segons
el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
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forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
installacions, situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic.
En el propi acord es va establir que els propietaris de parcelles urbanes i
d’edificacions i installacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els
subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta
respecte la prevenció d’incendis.
També es va establir que les parcelles urbanes, edificacions i installacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors
grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs
propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i
manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
ES va determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva
del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen. I que
la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys
forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de
protecció.
Es va acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han
d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a
la Llei 5/2003.
ES va determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant
projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
L’acord es va sotmetre a informació pública durant un període de 20 dies
mitjançant la publicació de l’edicte corresponent en el BOP nº1 156 de 13 d’agost
de 2015 i en el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’ajuntament.
Es va demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya, el qual es va rebre en data 9 de setembre de 2015 (RE 11543).
També es va comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal
i es va facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el plànol de delimitació segons el que
estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
installacions, situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives financeres i del sector públic.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Diputació de Girona, al Consell
Comarcal i al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Alcalde
diu que: “És un cas semblant a l’anterior. Ha estat exposat al
públic, no hi ha hagut cap allegació i, també, hi ha hagut l’informe favorable per
part dels Bombers de la Generalitat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació definitiva del plànol de delimitació de la
franja de prevenció d’incendis forestals.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
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COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
4.1.- Donar compte les Línies fonamentals del Pressupost General de la
Corporació per a l’any 2016.
Vista l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 15 s’estableix
l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals pressupostaries per
l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, que conté
tota la informació necessària d’acord amb la normativa vigent.
Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici de
2016, ha estat tramesa amb data 29 de setembre de 2014, núm. registre de
sortida 2014.5870,

ES PROPOSA:
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015.2904, de data 15 de setembre de
2015, de la tramesa de la informació de les línies fonamentals del Pressupost de
l’exercici de 2016, d’acord amb l’article 15 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre,
per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat.
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, diu el
següent:
“Aquí el que destaquem, i que ja ho varem comentar en la comissió informativa, és
un increment d’ingressos del Capítol 1 i 2, sobre els Impostos Directes i Indirectes
a causa d’una actualització del Cadastre i que ja estem en el punt final.
També, mantenim un nivell d’ingressos en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys Urbans i, també, recuperem un cert ingrés en l’Impost de l’ICIO.
En la participació dels tributs de l’Estat preveiem per al 2016 una liquidació positiva
que correspon a l’any 2014. I, també, preveiem un increment considerable en les
transferències de capital.
Respecte les despeses hi ha la previsió de l’augment de l’1% del salari dels
funcionaris, a més, de la paga extra de l’any 2012. El 50% ja està en la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. I, reduïm les despeses financers.
I, preveiem tenir una capacitat de finançament positiva tant amb el tancament
d’aquest exercici com en el Pressupost del 2016, i, un nivell d’endeutament similar
al que tenim ara. També, probablement amb el resultat d’aquest exercici el que
farem és finançar una bona part d’aquest nou endeutament.
Per tant, amb totes aquestes previsions el que fem és per no tenir problemes en
sobrepassar el límit de la Regla de la Despesa, que com saben és del 1,8%.”
El Sr. Alcalde diu: “Aquesta és una previsió que ens fa enviar el Ministeri abans
d’aprovar els Pressupostos. Per tant, les línies són línies d’allò que pot passar i
que la voluntat és no exercir cap pressió fiscal a l’hora de tenir aquests creixements
ordinaris, i, que el nivell de despesa sigui de l’ 1,8%.
Aquest tema és de donar compte, per tant, el Pressupost s’haurà de discutir en la
sessió plenària següent amb tota probabilitat.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
4.2.- Sollicitud d'ampliació de termini per reintegrar la liquidació definitiva
de la participació en els Tributs de l'Estat, de l'any 2013.

15

Atès que en data 24/8/2015, R.E. 10.874, s’ha notificat a l’Ajuntament de Banyoles
la liquidació definitiva de l’any 2013 de la participació en els tributs de l’Estat, que
té un import negatiu de 193.461,95 euros.
Atès que aquest saldo deutor ha de ser reintegrat en els termes de l’article 72 de la
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2015 (compensació mitjançant retencions trimestrals equivalents al 25% d’una
entrega mensual), excepte que l’entitat s’aculli a la D.A. 10ª del RDLlei 17/2014, de
26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats
Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic.
Atès que l’esmentada D.A. 10ª preveu com a règim especial de reintegrament, el
fraccionament en un període de 10 anys (120 mensualitats, a comptar a partir del
mes de gener de 2016), prèvia sollicitud aprovada pel Ple de la Corporació local i
remesa per l’Interventor, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per
mitjans telemàtics amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Presidència, es proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acollir-se al règim especial de reintegrament regulat a la D.A. 10ª del
RDLlei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les
Comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic.
Segon.- Sollicitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el
reintegrament de la liquidació definitiva negativa de l’exercici 2013 en 120
mensualitats, a comptar a partir del mes de gener de 2016 i facultar a
l’Interventor/a municipal a remetre l’esmentada sollicitud de forma telemàtica
mitjançant l’aplicació habilitada a l’efecte.
El Sr. Alcalde els diu: “En aquest cas va ser negativa, i no com la del 2014 que
esperem que sigui positiva. I, el que demanem és que el retorn sigui en 10 anys.
I, tot i que això s’ha de fer perquè no hi hagi una cobrança del 25% fins a final
d’exercici, sabem que tot i que la cobrança sigui positiva ens ho descomptaran el
juliol de l’any que ve, ens evitaria un 25% anticipat abans de final d’any.”
El Sr. Alcalde pregunta al grup municipal de la CUP si voten en contra. I els diu
si ho paguem ara d’un cop. Per tant, aclarim-ho.
Perquè, l’Estat ens ha donat de més l’any 2013, per tant, el que hem de fer és
tornar-ho. I, com que l’any 2014 ens ha pagat de menys, els ingressarà i el que
faran és compensar-ho. Això és el que estem aprovant.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la, Sollicitud d'ampliació de termini
per reintegrar la liquidació definitiva de la participació en els Tributs de l'Estat, de
l'any 2013, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i
Unió i Junts per Banyoles) i 2 vots en contra (grup municipal: CUP).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
5.1.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2015.2603, de 6 d’agost de
2015, de nomenament de voluntaris de protecció civil.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2015.2603, de 6 d’agost de 2015, que es transcriu a
continuació:
“Atès que, mitjançant acord plenari del 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament va
aprovar el reconeixement formal de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
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Banyoles, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
(inscripció 55350).
Atès que l’associació va ésser inscrita al Registre especial de les associacions del
voluntariat de protecció civil de Catalunya, mitjançant resolució de la Direcció
General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya de data 18 de juny de
2015 (núm. registre 95).
Vista la sollicitud formulada en data de 4 d’agost de 2015 pel Sr. VAG, com a
President i en nom de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles (RGE
2015.10143), en què demana que siguin nomenats formalment voluntaris de
protecció civil els sis membres de l’associació que han superat el Curs de formació
bàsica de voluntaris de Protecció Civil en la 4a edició semi-presencial.
Atès que a la sollicitud de nomenament s’hi adjunten els documents de compromís
de conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en matèria de
protecció civil i d’executar les tasques que els siguin encomanades per les autoritats
competents, pels seus agents o pels responsables de serveis amb qui collaborin,
signats per cadascun dels sis aspirants a voluntaris.
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1. del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència
DECRETA:
Primer. Nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l’associació
que tot seguit es relacionen:
Nom

DNI

JR, F
LR, JM
MG, O
MR, A
RT, J
VS, C

Segon. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya i lliurar-li els documents del compromís signats pels
voluntaris nomenats.
Tercer. Ratificar aquests nomenaments en la propera sessió del Ple que se celebri.”
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2015.2603, de 6 d’agost de 2015, de
nomenament com a voluntaris de protecció civil de diversos membres de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles, transcrit a la part
expositiva d’aquesta proposta.
Segon. Disposar que, d’ara endavant, per tal de respondre amb agilitat a les
necessitats del servei, els nomenaments, baixes i/o substitucions de voluntaris es
faran per Decret d’Alcaldia.
El Sr. Alcalde els diu: “Ja havíem dit que hi havia voluntaris que estaven fent
aquest curset perquè els cal fer-ho abans del seu nomenament; i, els sis que l’han
aprovat són aquests voluntaris.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Ratificació del Decret d’Alcaldia
núm. 2015.2603, de 6 d’agost de 2015, de nomenament de voluntaris de protecció
civil.
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
5.2.- Aprovació inicial del Reglament de la Junta Local de Seguretat de
l’Ajuntament de Banyoles.
Atès que l’article 54 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i
cossos de seguretat, preveu que als municipis que tinguin cos de policia propi es
pot constituir una junta local de seguretat, que serà l’òrgan competent per establir
les formes i procediments de collaboració entre els membres de les forces i cossos
de seguretat de les Administracions Públiques al seu àmbit territorial i estableix,
entre d’altres, que la constitució de les esmentades juntes i la seva composició s’ha
de determinar mitjançant un reglament.
Vist que, d’altra banda, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
preveu a l’article 17 que els municipis dotats de Policia Local poden crear la junta
local de seguretat, i aquest article fa una remissió expressa a l’article 54 abans
esmentat, el qual d’acord amb la Disposició Final Segona de l’esmentada llei
orgànica és d’aplicació supletòria a Catalunya.
Atès que, per tant, a Catalunya, les Juntes Locals de Seguretat s’han d’ajustar a la
normativa pròpia prevista a l’article 9 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya i el Decret 151/1998, de 23 de juny, de
regulació de les Juntes Locals de Seguretat.
Atès que aquestes Juntes Locals de Seguretat, es preveuen com a instrument idoni
per establir les polítiques de seguretat local i també fixar els criteris de coordinació,
collaboració i cooperació de les diverses forces i cossos de seguretat que actuïn al
municipi, com també ser l’òrgan de participació dels diversos sectors socials que es
poden veure afectats pel camp de la seguretat (comerciants, establiments
industrials, etc..), amb la finalitat d’assolir un sistema de seguretat global, eficaç i
de qualitat vers el ciutadà.
Vist allò que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL); article 178 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 (TRLMRLC);
article 56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS).
Vist l’informe de Secretaria sobre la normativa aplicable a l’aprovació del
reglament.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de la Junta Local de Seguretat de
l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb el text que s’acompanya.
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública, a efectes d’examen i reclamació,
durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes al Taulell físic
d’anuncis i a l’E-Tauler de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita
diària, d’acord amb allò que disposa l’article 63 del ROAS.
Un cop transcorregut el termini assenyala, si no s’ha presentat cap reclamació,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar cap nou acord.
Tercer. Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de la modificació de
l’ordenança a la Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de
Governació, d’acord amb allò que disposa l’article 65.3. del ROAS.
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El Sr. Alcalde explica el següent: “Aquest és un reglament tipus de les Juntes
de Seguretat Local que ve molt tipificat qui és qui hi ha d’assistir i qui no; i si hi
pot assistir alguna entitat amb veu però sense vot.
També, diu quins cossos i
forces de seguretat hi ha d’haver, en quina representació.
Per tant, això ho
veníem fent tal i com deia el reglament però el que faltava era aprovar el
reglament.
En l’última Junta de Seguretat Local varem considerar portar aquest Reglament a la
consideració d’aquest Ple de manera inicial. I, que per a qualsevol qüestió estem a
la seva disposició per parlar-ne.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial del Reglament de la Junta Local
de Seguretat de l’Ajuntament de Banyoles.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
5.3.- Recuperació de part de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012, d'acord amb el que disposa l’article 1 del Real Decret
Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia.
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2012 es va
acordar la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, a tot
el personal de la Corporació, en aplicació de l’article 2 del reial decret Llei 20/2012
de 3 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat.
Vist que en el mateix acord plenari es va acordar la supressió de la catorzena part
de les retribucions als membres de la Corporació amb dedicació total o parcial,
aprovades pel ple de l’Ajuntament de 29 de juny de 2011.
Vist que per Decret de l’Alcaldia de la Corporació núm. 2013.3451, d’11 de
desembre, es va acordar l’abonament al personal de la Corporació i als regidors
amb dedicació total i parcial de la part meritada de la paga extraordinària de
desembre de 2012, corresponent a 14 dies (de l’ 1 al 14 de juliol de 2012), d’acord
amb la meritació de les pagues extraordinàries prevista en el Conveni i en el pacte
de Condicions de treball del personal de la Corporació.
Vist que la Disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per 2015, va establir que cada administració, en
el seu àmbit, podia aprovar l’abonament de les quantitats, en concepte de
recuperació dels imports deixats de percebre, com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012. Tanmateix el personal
amb regles de meritament especials de la paga extraordinària, la quantitat
reconeguda en concepte de recuperació de la paga extraordinària seria equivalent
al 24,04% de l’import deixat de percebre per aplicació de l’article 2 del RDL
20/2012.
Vist que, d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2013.3451 l’Ajuntament de Banyoles va
abonar la part meritada de la paga extra del mes de desembre de 2012, la qual
corresponia al 7,77% d’aquesta si es tenia dret a la totalitat de la paga. Així, En
compliment de la Llei 36/2014, el Ple de la Corporació de 26 de gener de 2015, va
acordar l’abonament al personal laboral i funcionari de la Corporació de l’import
corresponent al 16,27% de la paga extra de desembre de 2012 (7,77%+16,27%=
24,04%), o la part proporcional que correspongués en concepte de recuperació de
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la quantitat efectivament deixada de percebre com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
Atès que, l’article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, de data 11 de setembre, pel qual
es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de
l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia disposa que les administracions abonaran dins de l’exercici 2015, i per
una sola vegada, una retribució amb caràcter extraordinari equivalent a 48 dies o al
26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària, així com de la paga addicional del Complement específic o
pagues addicionals equivalents corresponents al mes de desembre de 2012, per
aplicació del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de forment de la competitivitat.
Vist que d’acord amb el punt 3r de l’article 1 del RDL 10/2015, cada administració
abonarà les quantitats previstes en aquest article dins de l’exercici 2015, si així ho
acorda i si la seva situació econòmica-financera ho fa possible.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 2015.2514, de data 22 de setembre
de 2015, sobre el compliment dels criteris d’estabilitat pressupostària
de
l’Ajuntament de Banyoles, i consignació pressupostària suficient per atendre la
despesa.
Vist que, d’acord amb el punt 4 de l’article 1 del RDL 10/2015,d’11 de setembre, les
quantitats satisfetes per aplicació d’aquesta disposició minoraran l’abast de les
previsions contingudes en l’apartat 4t de l’article 2 del RDL 20/2012.
Per tot això, es proposa al Ple d’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’abonament, al personal laboral i funcionari de la Corporació que
correspongui, de l’import corresponent al 26,23% de la paga extra de desembre de
2012, o part proporcional, en concepte de recuperació de la quantitat efectivament
deixada de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària
del mes de desembre de 2012, per aplicació del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de
juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de forment de la
competitivitat.
Segon.- Aprovar l’abonament als membres de la Corporació que tenien dedicació
total i parcial en el mandat corporatiu 2011-2015 de l’import corresponent al
26,23% de la catorzena paga de les seves retribucions de l’any 2012.
Tercer.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar pagament de la
quantitat total de 57.749,33€ bruts, amb el desglossament individual corresponent
a cada treballador, mitjançant nòmina complementària als que estiguin donats
d’alta com a treballadors de l’Ajuntament i amb relació de transferència bancària
els que hagin causat baixa laboral amb posterioritat a la meritació de la part
proporcional de la paga extraordinària. Així mateix pel regidors amb dedicació total
i parcial en el mandat corporatiu 2011-2015.
Quart.- Notificar la present resolució als representants del personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, i a l’Àrea de Serveis econòmics d’aquest
Ajuntament.
El Sr. Alcalde explica que:
“Aquest tema és la recuperació de part de la paga
del mes de desembre del 2012. I, en l’exercici de l’any que ve s’ha de pressupostar
la resta, la meitat que els falta. També, els funcionaris públics recuperen un dia
més de lliure disposició.
Aquestes són les qüestions que avui queden aprovades
I, hi ha algunes disposicions més que el que s’ha de fer és negociar-ho entre
l’Ajuntament i el Comitè d’Empresa.”
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Recuperació de part de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012, d'acord amb el que
disposa l’article 1 del Real Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat
i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

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

6.1.- Moció conjunta de suport a l’acollida de població refugiada víctima
dels conflictes armats a la mediterrània.
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments
catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la
postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a
la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,











Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només
28 places d'acollida.
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Banyoles, es proposa l'adopció dels acords
següents:
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Primer. Instar el Govern espanyol a:






Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest collectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sollicitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:







Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en parallel formar
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i
l'atenció a les persones sollicitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i collaborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sollicitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sollicitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
Vuitè. Oferir el municipi de Banyoles com a territori d'acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en collaboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
Dotzè. Efectuar una aportació de 2.000,00 € (0,10 euros per habitant) amb càrrec
al pressupost vigent de l'Àrea de Serveis a les Persones, partida
2015.44.23112.48977 “Coop. I solidaritat. Projecte 2083 F.C. Desenvolupament”,
en concepte de collaboració al projecte "2833. Suport a l'acollida de població
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refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'Àrea mediterrània"
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
El Sr. Alcalde diu que:
“Aquesta és una moció que la presenten tots els grups parlamentaris així com
també el Sr. Joan Luengo, d’Iniciativa, que avui no està aquí però que ens ho ha fet
saber.
Ara obriríem un torn de paraula perquè els diferents grups municipals puguin
expressar el que vulguin.”
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP, els diu:
“Primer de tot celebrem que un cop més Banyoles hagi demostrat la seva
solidaritat. Celebrem que s’hagi creat aquesta plataforma de suport a les persones
refugiades i des de la CUP hi donem tot el nostre suport.
En segon lloc. Aquest grup polític vol treballar perquè l’Ajuntament sigui qui cerqui
els recursos municipals, especialment d’habitatges, per a l’acollida i faciliti
l’empadronament a tothom qui vulgui viure en el nostre municipi.
D’aquesta
manera es garanteixen els serveis bàsics.
També, instem a l’Ajuntament a elaborar un pla d’acollida municipal.
I, finalment volem denunciar el vergonyós paper tant de la Unió Europea com el de
l’Estat Espanyol quan s’estan legitimant conflictes tant al Mediterrani com a l’Orient
Mitjà; entre d’altres conflictes a arreu del món.
Entenem que res passa perquè sí i que a ningú li agrada marxar de casa seva.
Per tant, volem deixar clar des de la CUP que no diferenciarem mai a ningú per
raons econòmiques o politiques ja que les persones que emigren per la seva vida
no són illegals.
Gràcies plataforma i benvinguts refugiats i refugiades.”
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts
per Banyoles, i diu:
“El nostre grup municipal també està donant ple suport a aquesta moció.
Banyoles ha estat una ciutat d’acollida des de sempre. La prova d’això és la
quantitat d’immigrants que tenim entre nosaltres; però, en casos extraordinaris la
ciutat també ha respost. En l’època de la guerra de Bòsnia i ara torna a respondre
com pertoca com una ciutat sensible davant la problemàtica d’altres països.
I, molts banyolins poden recordar que després de la Guerra Civil moltes persones
varen haver d’anar a l’exili, a França, i esperaven ser ben acollits tot i que no
sempre va ser així. Per tant, aquest record ens porta a ser més solidaris i a obrir
les nostres portes.
Nosaltres apreciem fer aquesta moció perquè donarà unes pautes molt més
organitzades i coherents per tirar endavant aquesta acollida.”
I, el Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de CiU, els diu:
“Nosaltres ens sumem, també, als comentaris que han fet els diferents grups
municipals d’aquesta moció presentada conjuntament.
És una qüestió de compromís personal i també és una problemàtica social i
humanitària que entenem ens hi hem d’implicar des del govern de la ciutat, des del
plenari, oferint, en aquesta cas, Banyoles com a ciutat acollidora i estar preparats
per quan la Generalitat de Catalunya ens doni les indicacions corresponents per
donar les màximes condicions possibles.
Nosaltres a través dels serveis socials i els tècnics ja hem començat a treballar
sobre diferents propostes. I, a més, s’han fet reunions d’arreu del país.
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Per tant que, nosaltres ens hi impliquem al màxim amb aquesta moció.”
El Sr. Alcalde diu que tot i que és una moció conjunta de tots els grups
municipals, estaria bé que féssim la votació a -mà alçada-.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció conjunta de suport a
l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània.
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat dels seus membres.

El Sr. Alcalde els diu, que ara passaríem a l’apartat de PRECS I PREGUNTES
per part dels grups municipals.

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
els exposa el següent:
En primer lloc. A Banyoles actualment hi ha gran quantitat de persones que tenen
gossos.
Ens agradaria exposar una problemàtica que ens hem trobat i que ens
també ens han fet arribar diverses persones.
Moltes vegades les persones que van amb el seu gos per la ciutat no tenen on
agafar-lo.
Ens agradaria que des de Promoció Econòmica juntament amb
l’Associació de Comerç i Turisme intentéssim potenciar que els comerços locals de
Banyoles posessin agafadors pels gossos.
Ens agradaria que se’ns escoltés. No sé si
És un Prec que fem de la CUP.
l’Ajuntament pot ajudar, però, si més no incentivar que els comerços posin
agafadors.
És sobre la recollida selectiva. La Comarca del Pla de l’Estany
Un altre Prec.
està fent grans campanyes de sensibilització sobre el reciclatge. Ens agradaria que
aquesta recollida s’ampliés als bars i comerços de Banyoles.
Sabem que s’està fent amb el cartró, però, creiem que també s’ha de fer amb els
envasos com és el plàstic i el vidre. Els bars en generen molts d’envasos; així com
també matèria orgànica. I, que això no només es fes al Barri Vell sinó estendre-ho
a tots els comerços de la ciutat.
Finalment, tenim una pregunta que ens agradaria que se’ns contestés.
Voldríem saber les associacions que estan reconegudes sense ànim de lucre quins
espais municipals tenen gratuïts.”
El Sr. Alcalde li diu que ara passa a contestar les seves preguntes:
“Sobre el tema dels gossos.
Nosaltres la problemàtica dels agafadors els hem
posat en pràctica a l’Ajuntament.
I, la Regidora en pren nota perquè amb les
Associacions de Comerç i Turisme en puguem parlat; fer aquest suggeriment o
aquest prec.
I, ho posarem a la seva consideració veient quin resultat dóna.”
La recollida selectiva.
No és competència de l’Ajuntament, sinó que és
competència del Consell Comarcal que és qui feia aquestes campanyes.
I el tema del cartró en el Barri Vell, es concentra en llocs determinats i alguns dies
determinats per fer la recollida pels inconvenients dels camions. I per a la resta de
la ciutat aquesta recollida no és tan complicada.
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Pel que fa als envasos de plàstic i de vidre farem aquest suggeriment a la Regidoria
de Medi Ambient per si es pot millorar.
Sobre les associacions sense ànim de lucre.
Crec que per utilitzar espais
municipals només necessitem l’autorització corresponent, i, en tot cas, són
gratuïts.”
La Sra. Alexandra Pazos li diu:
“De fet, ens agradaria saber que sabent que els espais municipals són gratuïts com
és que l’associació -Ple de 8ts- se’ls cobra.
I el Sr. Alcalde diu:
“Sabia que anava per aquí. Per tant, la convido a què vingui a veure l’expedient;
tots els expedients. Aquí, amb el tema de la Residència El Vellet hi havia una
cobrança que es va convertir amb una aportació voluntària.
Per tant, que
tècnicament hi ha aquest inconvenient perquè els informes tècnics de l’Ajuntament
són els que prevalen.”
La Sra. Pazos li contesta que: “A nosaltres ens agradaria que ens fes arribar
aquesta informació; de tot el que tingui a veure amb d’aquest tema.
Ens
agradaria tenir-la aquesta informació.”
Però, el Sr. Alcalde li contesta que no es així.
venir a veure aquí a l’Ajuntament.

Que, en tot cas, vostè l’ha de

La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“Jo faré un Prec-comentari. I, després hi hauran més preguntes.
Seria en la línea que ha fet el Sr. Alcalde al començament d’aquest Ple. Felicitarnos per la diada d’ahir que va ser d’una participació magnífica, tant per la Ciutat de
Banyoles com per la Comarca.
I, també, pels resultats obtinguts. Perquè, tots formem part d’aquest projecte de
tirar endavant una futura República Catalana; una futura independència.
Per tant, felicitar a la Ciutat per aquest comportament tan entusiasta per
aconseguir aquest objectiu.
Aquests resultats no han estat iguals a tot Catalunya però el procés ha de continuar
tot i que sigui amb certes dificultats. I, nosaltres volem apuntar que el nostre grup
estarà en tot i per tot per consolidar aquesta majoria parlamentària per anar
endavant.
També, dir que la nostra posició municipal del dia a dia procurarà ser constructiva i
que només hi haurà discrepància quan alguna cosa estigui en contra del nostre
programa i del nostre objectiu municipal.”
El Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu el següent:
“El dia a dia segueix; i, el nostre grup li vol fer arribar unes queixes que ens han
fet arribar diversos ciutadans durant aquests mesos.
D’una banda, les zones infantils que tenim a la ciutat. Per exemple, la que està
situada a Servites o la que està situada a Mas Palau. També, hem rebut queixes de
la que es troba a la zona del Pla de l’Ametller. En alguns casos les queixes són pel
mal estat en què es troben les joguines; i d’altres queixes van pel mal estat que es
troba la vegetació de l’entorn d’aquestes zones.
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Els agrairíem si hi poden posar solució.
També, hem rebut queixes de la zona sud de Banyoles.
Quan plou amb certa
intensitat, això ho ha vist tothom, parts d’aquestes zones, especialment La Farga i
la Formiga, queden inundades durant un temps determinat. El que ens preocupa
més és la zona de la Formiga perquè els vehicles quan passen transporten aquesta
aigua als baixos dels edificis i malmeten part dels immobles, i, també pel perill que
representa pels vehicles.
Voldríem saber si tenen detectat el problema i si hi tenen alguna intervenció
prevista.”
El Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de
Junts per Banyoles, els diu que vol fer tres preguntes vol senzilles:
“Una. Volem que ens expliqueu com ha anat l’inici del curs escolar. Si hi ha hagut
algun problema.
Una altra. Si poden explicar com està el tema de l’Institut que s’ha de fer. I que
es deia que es podria posar a la Providència.
I, si heu previst alguna actuació pel que pugui passar a l’Escola Camins ja que es
troba installada en el recinte firal.
Parla el Sr. Alcalde i els diu el següent:
“Sra. Masgrau, estem d’acord amb vostè que el dia a dia s’ha de fer.
El control
del govern s’ha de mantenir, i, agraïm el to constructiu. Això cal dir-ho.
I, una cosa és l’objectiu nacional i una altra cosa és l’objectiu local. I, qui li parla i
el govern que jo represento sempre ho hem tingut present.
Els parcs i zones infantils.
Hi ha una empresa que es preocupa del seu
arranjament.
Per tant, si hi ha alguna qüestió que no estigui en ordre ens
preocuparem que així sigui.
Quant a la zona sud de la ciutat. Hem fet una obra important a la zona de Sant
Pere i després es genera més avall, a Avinguda de la Farga i la Ronda Monestir.
En tot cas, a Banyoles el problema no són els carrers sinó com estan per sota
perquè el clavegueram d’aquest municipi és un clavegueram molt antic.
I la solució és que, l’enginyer municipal proposava, després de parlar-ne amb l’ACA,
que les aigües netes tinguessin un sobreeixidor que anés fins a la Riera Canaleta i
que en el collector només hi anessin les aigües brutes.
Per tant, d’aquesta
manera el problema hauria de quedar resolt.
Aquesta és una obra que la programarem molt aviat.
Jo no li puc dir res de l’Institut.
Nosaltres ho hem posat a disposició del
Departament d’Ensenyament.
El que jo sé és que Ensenyament està fent els
estudis tècnics, però, no tenim cap resposta.
Per tant, lamento no poder informar-lo d’aquest tema.”
La Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora d’Educació, els diu:
“El curs ha començat amb total normalitat. Amb un total de 227 alumnes de P3 i
347 de primer ESO, i, hem començat amb un barracó més a l’Escola Camins.
I com ha dit el Sr. Alcalde l’Institut Josep Brugulat és competència del Departament
de la Generalitat.
Els barracons ja estan construïts. Jo aquesta setmana hi he anat i crec que en 15
dies l’Institut ja podrà utilitzar-los.
Els nombre de grups estan igual que els altres anys; i els escolars que requerien
un 100% de beques de menjador s’ha resolt. El dia 14 varen poder quedar-se a
menjador.
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El tema de les fires i l’Escola Camins. Ens hem reunit amb la direcció del centre i
ens han demanat que es faci igual que en d’altres anys. Es farà una doble tanca a
l’Escola perquè no hi hagi cap desperfecte.”
I el Sr. Alcalde els diu que dijous i divendres ho reforcem amb dos policies en els
dos encreuaments que hi ha.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió.
I els diu que segurament el proper Ple Ordinari
serà, dimarts, dia 27, perquè dilluns cau en el dia festiu de les Festes de Sant
Martirià. Moltes gràcies.

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

El Secretari,
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