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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 
DE FEBRER DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19,15 hores del vespre del dia 29 de 
febrer de 2016, 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. Jordi Turon Serra. Hi és 
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Parla el Sr. Alcalde  i els diu:  “Bona tarda-vespre a tots i a totes.  Si els sembla 
anem a començar aquesta sessió plenària del mes de febrer.”  
 
 
El 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 25 de gener de 2016 ordinari. 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,  
diu: 
“El nostre grup municipal fa temps que ho està demanant.  I, avui ho tornem a 
demanar.   Per tant, els fem un prec.  
Els demanem, si us plau, que adjuntin el -torn de paraules del públic- ja que sabem 
que es transcriu.   Que pugui estar adjunt a l’acta i penjada a la web com a forma 
de transparència per les persones del públic;  i, perquè puguin saber com s’ha 
transcrit el que han dit.” 
 
I, el Sr. Alcalde  li diu:   “Com ja saben sí que es transcriuen les intervencions del 
públic però no és un document que formi part de l’acta, ja que l’acta acaba amb el 
tancament del plenari;  amb les intervencions dels Regidors i Regidores d’aquesta 
Corporació.  
En tot cas, és un document annexa a l’acta i que no forma part de la pròpia acta.  
Però, sí que recollim aquesta consideració que diu vostè.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de l’acta de Ple del dia 25 de gener de  
2016 ordinari, 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).  
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El Ple de la Corporació aprova l’acta per majoria absoluta, d’acord amb l’article 28 
del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple Corporatiu. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 18 
de gener al 19 de febrer de 2016. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès del dia 18 de gener 
al 19 de febrer de 2016 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm. 
2016.61, de 18 de gener de 2016, al núm. 2016.457, del 19 de febrer 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.  4t. trimestre. 
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 la 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: 
“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 4t. trimestre de 2015, 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 aquests informes han estat a la seva disposició;  i, que 
la Llei de Morositat és compleix, en el nostre Ajuntament, perfectament.   
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
2.1.- Aprovació de la segona addenda de modificació del Conveni signat 
entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut 
Català del Sòl i l'Ajuntament de Banyoles per a les obres de restauració de 
la Pia Almoina, subfase B, en aplicació de l'u per cent cultural. 
Atès que amb data 6 de febrer de 2012, el Ple de la Corporació va aprovar en 
sessió ordinària la modificació del Conveni entre la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’INCASÒL i 
l’Ajuntament de Banyoles per a les obres de restauració de la Pia Almoina. Aquesta 
modificació tenia per objecte l’adaptació del pressupost total d’execució al realitzat 
vigent i, a més, definir la rehabilitació de la Pia Almoina en dues subfases 
diferenciades. Així, es fixava el cost total de les obre en 435.000,00 € (IVA inclòs), i 
es dividia l’actuació en una fase A, per un import de 235.000,00 € (IVA inclòs), que 
va ser licitada per un import de 198.396,33 € (IVA inclòs) i adjudicada a la societat 
mercantil Construcció i Restauració Viñas, SL per un import de 160.480,00 € (IVA 
inclòs) i executada per l’Ajuntament de Banyoles (Decret d’Alcaldia 2011.3498, d’1 
de desembre de 2011). I una altra subfase B, per un import de 200.000,00 € (IVA 
inclòs) que seria licitada i finançada per l’INCASÒL. 
Tot i que aquesta addenda de 14 de febrer de 2012 encara és vigent, es considera 
necessari la tramitació d’una nova addenda per adaptar el seu contingut a 
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l’estipular a la Llei 26/2010 de Règim Jurídica i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.  
Vista la proposta de Conveni per a l’aprovació de la segona addenda de modificació 
del Conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Banyoles per a les obres de restauració de 
la Pia Almoina, subfase B, en aplicació de l'u per cent cultural, que el Consell de 
Direcció de l’INCASÒL va aprovar amb data 10 de febrer de 2016. 
Vist el que disposa l’article 4.1. d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar la segona addenda de modificació del Conveni signat entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català del Sòl i 
l'Ajuntament de Banyoles per a les obres de restauració de la Pia Almoina, subfase 
B, en aplicació de l'u per cent cultural, d’acord amb l’esborrany tramès per 
l’INCASÒL. L’objecte d’aquesta addenda és la concreció d’alguns aspectes previstos 
en el conveni signat, amb data 14 de desembre de 2009, i en la seva modificació de 
data 14 de febrer de 2012, per tal d’escometre l’execució de la subfase B de les 
obres de restauració de la Pia Almoina de Banyoles. 
En aquest sentit, l’INCASÒL es compromet a fixar l’import d’execució de la subfase 
B en el total de 200.000,00 €, d’acord amb els compromisos econòmics previstos a 
l’addenda de modificació del conveni de 14 de febrer de 2012. Així mateix, es 
compromet a convocar un concurs per a l’adjudicació de les esmentades obres i a 
comunicar-ho a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
El conveni té el següent tenor literal: 
 
“SEGONA ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
CULTURA, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE BANYOLES PER A LES OBRES 
DE RESTAURACIÓ DE LA PIA ALMOINA, SUBFASE B, EN APLICACIÓ DE L’U PER CENT 
CULTURAL  
Banyoles, .. de ...... de 2016 
REUNITS 
D’una part, el senyor Santi Vila i Vicente, conseller del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
D’una altra part, el senyor Josep Rull i Andreu, conseller del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
I, d’una altra part, el senyor Miquel Noguer i Planas, alcalde president de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
INTERVENEN I ACTUEN 
El senyor Santi Vila i Vicente, que actua com a conseller del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, nomenat per Decret 3/2016, de 13 de gener, d’acord amb les 
facultats que li atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
El senyor Josep Rull i Andreu, que actua com a president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català del Sòl, nomenat conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per Decret 3/2016, de 13 de gener, d’acord amb les facultats que li atorga l’article 
7 de la Llei 4/1980, de creació de l’Institut Català del Sòl, i de conformitat amb l’acord del 
Consell de Direcció de l’Institut Català del Sòl de 10 de febrer de 2016.  
El senyor Miquel Noguer i Planas, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de 
Banyoles en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 53.1) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització 
d’aquest conveni, i, en conseqüència, 
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EXPOSEN  
I.- En data 10 de febrer de 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(actualment Departament de Territori i Sostenibilitat) i el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació (actualment Departament de Cultura) van signar un protocol en relació amb 
l’aplicació de l’u per cent cultural per al període 2009-2011, el qual establia un programa 
d’actuacions conjunt dels departaments per al període abans esmentat, amb la finalitat 
d’instrumentar l’aplicació de l’import de l’u per cent cultural derivat de les obres que promou 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, directament o a través de les entitats adscrites, 
per a l’execució de projectes de conservació, intervenció en centres històrics i restauració del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic català, sempre que reuneixin els requisits de protecció 
del patrimoni cultural previstos a la Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català. 
II.- Entre les actuacions programades a aquest Protocol s’inclouen les obres de restauració 
de la Pia Almoina, amb un pressupost total de 400.000,00€, dels quals 200.000,00€ els 
aporta el Departament de Territori i Sostenibilitat i els 200.000,00€ restants els han 
d’aportar altres entitats. 
III.- El Protocol de l’u per cent cultural de referència, en la seva clàusula quarta, estableix 
que l’Institut Català del Sòl (en endavant, l’INCASÒL), com a entitat de dret públic adscrita 
al Departament de Territori i Sostenibilitat i amb l’objectiu de realitzar la gestió econòmica, 
administrativa i patrimonial, serà l’òrgan que executarà les obres en compliment dels 
encàrrecs que li encomanin els respectius departaments a l’efecte d’aquest Protocol. 
IV.- En data 14 de desembre de 2009, la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura (actualment Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni), l’INCASÒL, i l’Ajuntament de Banyoles van formalitzar un conveni per a dur a 
terme les obres de restauració la Pia Almoina, al municipi de Banyoles. 
V.- El conveni signat preveia un pressupost total de 579.235,70€, IVA inclòs, el finançament 
dels quals es repartia entre l’INCASÒL i l’Ajuntament de Banyoles aportant el primer la 
quantitat de 200.000,00€, IVA inclòs, i el segon la quantitat de 379.235,70€, IVA inclòs.  
VI.- Així mateix, el conveni referenciat preveia que la licitació de l’execució de les obres 
l’efectuaria l’INCASÒL. A més, l’Ajuntament pagaria la seva aportació a l’INCASÒL, en el 
termini màxim de 2 mesos comptats des de la recepció de les certificacions d’obra 
corresponents. 
VII.- Al mateix temps, el conveni establia que l’INCASÒL portaria a terme la gestió 
econòmica, administrativa i patrimonial que implica l’execució de les obres, i l’Ajuntament de 
Banyoles es faria càrrec de l’assumpció d’impostos, taxes o contribucions especials que es 
poguessin generar com a conseqüència de la realització de les obres, i assumiria els costos 
que es derivessin de la connexió dels serveis o de la tramitació d’autoritzacions. 
VIII.- En compliment de les obligacions assumides al conveni de data 14 de desembre de 
2009, l’INCASÒL va adjudicar la redacció del projecte executiu de les obres de restauració de 
la Pia Almoina, per un import de 18.031,08€, IVA inclòs, en data 23 d’octubre de 2012, a 
l’arquitecte Marc Riera Guix, el qual va lliurar el projecte redactat a l’INCASÒL, en data 17 de 
juliol de 2015. 
IX.- En data 14 de febrer de 2012, la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura (actualment Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni), l’INCASÒL i l’Ajuntament de Banyoles van formalitzar la primera addenda al 
conveni signat en data 14 de desembre de 2009 per a dur a terme les obres de restauració 
la Pia Almoina, al municipi de Banyoles. 
X.- Aquesta primera addenda al conveni fixava el cost total de les obres en 435.000,00€, IVA 
inclòs, i dividia l’actuació en dues subfases. La subfase A, per un import de 235.000,00€, IVA 
inclòs, seria licitada i finançada per l’Ajuntament de Banyoles. La subfase B, per un import de 
200.000,00€, IVA inclòs, seria licitada i finançada per l’INCASÒL.  
XI.- La subfase A va ser licitada per un import de 198.396,33€, IVA inclòs, adjudicada a la 
societat mercantil Construcció i Restauració Viñas, S.L. per un import de 160.480,00€, IVA 
inclòs, i executada per l’Ajuntament de Banyoles per Decret d’Alcaldia 2011.3498, d’1 de 
desembre de 2011, segons consta en la documentació aportada per l’Ajuntament de 
Banyoles en data 14 de desembre de 2015. 
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XII- Tot i que la primera addenda, de data 14 de febrer de 2012, és vigent, es considera 
necessari la tramitació d’una nova addenda per adaptar el seu contingut a l’estipulat a la Llei 
26/2010 de Regim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
XIII.- El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, en data 18 de juliol de 2015, va habilitar una partida pressupostària 
d’1.000.000,00€, per tal que l’INCASÒL pogués executar una sèrie d’actuacions convingudes 
amb ajuntaments per a la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes en nuclis històrics i 
d’actuacions de conservació del patrimoni històric.  
XIV.- En data 31 d’agost de 2015, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASÒL van 
signar un conveni per regular les transferències a favor de l’INCASÒL, per al finançament 
d’actuacions convingudes amb ajuntaments amb un finançament d’1.000.000,00€ per a la 
gestió integral de 8 actuacions. Posteriorment, en data 11 de desembre de 2015, s’ha signat 
una primera addenda de modificació el conveni de 31 d’agost de 2015 que modifica i 
incrementa el llistat de les actuacions incloses fins a 10, entre les quals hi figura la 
corresponent a les obres de restauració de la Pia Almoina, subfase B, de Banyoles.  
XV.- El Consell de Direcció de l’INCASÒL ha aprovat aquest conveni en data 10 de febrer de 
2016 i el Ple de l’Ajuntament de Banyoles ho ha fet en data xx de xxxx de 2016. 
D’acord amb el que s’ha exposat, les parts subscriuen aquesta segona addenda, amb 
subjecció a les següents 
CLÀUSULES 
PRIMERA.- OBJECTE DE L’ADDENDA 
És objecte d’aquesta addenda la concreció d’alguns aspectes previstos en el conveni signat, 
en data 14 de desembre de 2009, i en la seva modificació, de data 14 de febrer de 2012, per 
tal d’escometre l’execució de la subfase B de les obres de restauració de la Pia Almoina, al 
municipi de Banyoles. 
SEGONA.- HABILITACIÓ DE LES PARTIDES PRESSUPOSTARIES 
En compliment del que disposa l’article 110 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en relació als compromisos 
econòmics previstos a l’addenda de modificació del conveni de 14 de desembre de 2009, 
subscrita el 14 de febrer de 2012, que fixen l’import d’execució de la subfase B en el total de 
200.000,00€, IVA inclòs, es fa constar que:  
L’INCASÒL, per fer front a aquests compromisos econòmics, té previst pressupostar per a 
l’exercici 2016 la partida “4320/660.0001”, segons consta al certificat emès pel cap del 
Director Econòmic Financer en data 4 de desembre de 2015, per un import de 165.289,25€ 
(més IVA, al tipus vigent de 21%). 
TERCERA.- VARIACIONS EN EL PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
L’INCASÒL i l’Ajuntament de Banyoles convenen que, en el cas que es produeixi una baixa 
en l’adjudicació de les obres, l’import d’aquesta baixa d’adjudicació es destinarà al 
finançament de les despeses d’honoraris i de gestió de l’INCASÒL, que inclouen els honoraris 
tècnics de projecte, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat. 
Per tant, l’INCASÒL convocarà un concurs per a l’adjudicació de les obres de restauració de 
la restauració la Pia Almoina, subfase B, al municipi de Banyoles i un cop adjudicades les 
obres a l’empresa guanyadora del concurs, l’INCASÒL comunicarà a l’Ajuntament de 
Banyoles, d’una banda, l’import total del pressupost d’adjudicació de les obres i, d’altra 
banda, el percentatge que es destinarà a finançar els honoraris tècnics i de gestió. 
QUARTA.- VIGÈNCIA I EFECTES 
Aquesta addenda tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al compliment de 
les obligacions a assumir per les parts, si bé haurà de ser ratificada pel Ple de l’Ajuntament 
de Banyoles. 
Resten subsistents i amb plens efectes els compromisos establerts en el conveni signat, en 
data 14 de desembre de 2009, i en la seva addenda de modificació signada, en data 14 de 
febrer de 2012, per les parts compareixents, en tot allò que no hagi estat objecte de 
modificació en la present addenda. 
CINQUENA.- RESOLUCIÓ 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció: 
− La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit, que 

s’instrumentarà per escrit. 
− El compliment del seu objecte. 
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− La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els 
requisits de forma o els de caràcter material, declarada judicialment. 

− La impossibilitat sobrevinguda legal o material de dur a terme les actuacions que en 
constitueixen l’objecte. 

− Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable. 
En cas d’incompliment de les seves clàusules per una part, qualsevol de les altres parts 
podrà optar per exigir el compliment del conveni o bé per instar la seva resolució. 
SISENA.- PUBLICITAT 
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el contingut íntegre d’aquesta 
addenda, un cop signada, s’haurà de publicar en els Portals de la transparència de  
l’INCASÒL i de l’Ajuntament de Banyoles i, per part del Departament de Cultura, al web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 
Portal de la Transparència; i, així mateix, es publicarà en el DOGC la data de l’aprovació de 
la segona addenda de modificació pel Consell de Direcció de l’INCASÒL, la data en la qual es 
va donar compte de la mateixa al Consell d’Administració de l’INCASÒL, i la data de la seva 
signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta publicat en els 
abans esmentats portals de la transparència i web. 
SETENA.- CONFLICTES I JURISDICCIÓ 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la 
interpretació d’aquesta addenda, amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau a la via 
judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i 
el compliment d’aquesta addenda, les parts es sotmetran expressament a l’ordre 
jurisdiccional contenciós- administratiu que correspongui per llei.  
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, per triplicat exemplar i a 
un sol efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament.” 
VUITENA.- Notificar aquest acord i còpia del conveni signat a les següents 
instàncies: 
- Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, Portaferrissa 1,( Palau Moja), 08002 
Barcelona. 

- Institut Català del Sòl , Còrsega 289, 6è, 08008 Barcelona 
- Sr. Lluís Figueres. Director dels Museus de Banyoles. 
- Àrea de Serveis a les Persones. 
- Secretaria de l’Ajuntament de Banyoles.” 
 
Segon.- Nomenar la Sra. MSR, o tècnic/a que la substitueixi, com a tècnica 
representant de l’Ajuntament de Banyoles a l’efecte de fer un seguiment de 
l’execució del projecte de les obres de rehabilitació del Museu Arqueològic 
Comarcal, fase 2, subfase B, en col·laboració amb els tècnics de l’Institut Català del 
Sòl i del Departament de Cultura. 
Tercer.-  Comunicar a l’Institut Català del Sòl i al Departament de Cultura l’acord 
d’aprovació del projecte de les obres de rehabilitació del Museu Arqueològic 
Comarcal, fase 2, subfase B. 
 
El Sr. Alcalde  els diu: 
“Aquesta addenda és del Museu Arqueològic.   És un conveni que ja ve del 2010, i, 
hi ha una addenda del 2012.   Era un acord en què s’havien de fer dues inversions;  
una per part de l’Ajuntament de Banyoles, que ja es va fer, i, l’altra per part de la 
Generalitat de Catalunya, de l’1% cultural, a través de l’Incasòl. 
La Generalitat de Catalunya ja ha aprovat el projecte, i ara queda per fer la licitació 
i el que seria l’execució del projecte per part de l’Incasòl.   Aquest era el compromís 
que la Generalitat de Catalunya havia assumit.  
I ara amb les obres ja executades haurem de fer un punt i apart i pressupostar el 
que queda per acabar a la Pia Almoina, de manera definitiva, en un proper temps. 
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I dir que la Generalitat de Catalunya el que tenia previst era que en l’exercici 
d’aquest 2016 aquesta obra pogués estar executada. 
En tot cas, aquesta ha estat la primera aportació per part de la Generalitat de 
Catalunya en la restauració del Museu Arqueològic des de que es va iniciar la seva 
restauració el 2008, 2009, per fases.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de la segona addenda de modificació del 
Conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Banyoles per a les obres de restauració de 
la Pia Almoina, subfase B, en aplicació de l'u per cent cultural. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
3.1.- Donar compte de l'informe del Servei d'Espais Naturals Protegits en 
relació a la delimitació definitiva espai del PEIN Estany de Banyoles, àmbit 
CNB. 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 28 de setembre de 2015, va 
adoptar l’acord de ratificar íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern Local 
en sessió de 9 de setembre de 2015, sobre la sol·licitud 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. Els acords referenciats es varen comunicar a la Direcció 
General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Vist l’informe del Servei d’Espais Naturals Protegits en relació amb la delimitació 
definitiva de l’espai del PEIN de l’Estany de Banyoles, de data 28 de febrer de 2016, 
rebut per l’Ajuntament en data 3 de febrer de 2016 (RE 1356), el qual conclou: 

1. Es constata l’existència d’una errada material en la delimitació gràfica de 
l’espai del PEIN de l’Estany de Banyoles, en la part est de l’espai, entre el 
Parc de la Draga i el Passeig Dalmau. 

2. En aquest punt, d’acord amb l’article 5 de les normes del Pla especial, no és 
d’aplicació la delimitació gràfica i preval la delimitació establerta en la 
descripció escrita de l’espai, continguda a l’Annex de les Normes. 

Per l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
DONAR COMPTE de l’informe del Servei d’Espais Naturals Protegits en relació amb 
la delimitació definitiva de l’espai del PEIN de l’Estany de Banyoles, de data 28 de 
febrer de 2016, rebut per l’Ajuntament en data 3 de febrer de 2016 (RE 1356), el 
qual conclou: 

1. Es constata l’existència d’una errada material en la delimitació gràfica de 
l’espai del PEIN de l’Estany de Banyoles, en la part est de l’espai, entre el 
Parc de la Draga i el Passeig Dalmau. 

2. En aquest punt, d’acord amb l’article 5 de les normes del Pla especial, no és 
d’aplicació la delimitació gràfica i preval la delimitació establerta en la 
descripció escrita de l’espai, continguda a l’Annex de les Normes. 

 
El Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats,  els diu 
que: 
“És per tenir la constatació dels serveis tècnics i jurídics que han informat 
favorablement la rectificació d’aquest error, entre la delimitació gràfica i la 
descripció escrita de l’espai del PEIN de l’Estany de Banyoles. 
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I, tal i com varem informar en el Ple de 28 de setembre preval la delimitació escrita 
en vers la gràfica.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Hem revisat la documentació i deixa ben clar que el text preval a la imatge, però, 
la imatge nova no hi és.  
Per tant, hauríem d’intentar donar compte d’una cosa que hi és, però, no hi és 
perquè ho acabo de confirmar amb el Secretari de la Corporació.   Estem donant 
compte d’un error que no hi és, i, que s’hauria d’haver corregit la imatge gràfica. 
Per tant, exigiríem que si se’n dóna compte que se’n pugui donar compte.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu que del que se’n dóna compte és de l’informe del Servei 
d’Espais Naturals Protegits.    
En tot cas, no ens han enviat cap plànol.  El plànol l’hem de corregir nosaltres.  
Aquest informe no va acompanyat de cap més documentació que del mateix 
informe. 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu: 
“Em ratifico amb el que ha dit el company Joan Luengo.   Perquè, nosaltres ens  
hem troba també la mateixa qüestió revisant la documentació. 
La descripció escrita és més interpretable però no és tan clara.  
Per tant, valdria la pena en el moment que es va detectar aquest error fer la 
rectificació gràfica per tenir-ho més clar. 
I tenir una satisfacció total contemplant la coincidència.” 
 
I, el Sr. Alcalde   li diu: 
“La satisfacció total no l’ha tinguda ningú. 
Li contesto el mateix d’abans;  envien un dictamen, i, el dictamen no va 
acompanyat de res gràfic. 
En tot cas, em comprometo que la grafia d’acord amb el que diu l’informe els 
tècnics de l’Ajuntament la poden fer.   I, en tot cas, estic d’acord amb” 
 
La Sra. Roser Masgrau   li diu que potser no s’ha explicat bé:   “O sigui, trobo 
una mica irregular que aquesta documentació gràfica a l’Ajuntament de Banyoles 
no es pugui veure. 
Això és al marge de donar-ne compte.”     
 
El Sr. Alcalde   li diu que hi esta d’acord amb això però és així. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
 
El Sr. Alcalde  els demana si els dos següents punts els volen tractar i votar 
conjuntament: 
“3.2.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles. 
3.3.- Aprovació provisional de la revisió del Pla Especial de Protecció, 
Ordenació i Restauració de l’entorn de l’Estany de Banyoles.” 
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Per tant, en aquest cas es llegiran per part del Secretari de la Corporació les dues 
propostes d’acord, i, després es debatran i es votaran conjuntament. 
 
3.2.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 26 de gener de 
2015 va aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla Especial de Protecció, Ordenació i 
Restauració de l’entorn de l’Estany de Banyoles, promogut per l’Ajuntament de 
Banyoles i redactada pels arquitectes MDCV i JMC. 
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 29 de febrer de 
2015, en el BOP nº 22 de 3 de febrer 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. 
En data 3 de març de 2015 (RE 2606) es va presentar una al·legació per part del 
Grup Municipal Junts per Banyoles-AM. 
Tanmateix s’han sol·licitat i rebut els següents informes: 
- Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 

de Girona. 
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviacion Civil. 
- Agencia Catalana de l’Aigua. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Informe en espais de Xarxa Natura 2000 
- Direcció General d’infraestructures de Mobilitat Terrestre. Subdirecció General de 

Planificació i Projectes Varis. 
Vist l’informe emès pels arquitectes redactors en data 24 de febrer de 2016, de 
resposta a les al·legacions presentades. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 3 de març de 2015 (RE 
2606) pel Grup Municipal Junts per Banyoles-AM, en base a l’informe emès pels 
arquitectes redactors del projecte en data 24 de febrer de 2016, que s’aprova a 
efectes de motivació. 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla Especial de Protecció, 
Ordenació i Restauració de l’entorn de l’Estany de Banyoles, promogut per 
l’Ajuntament de Banyoles i redactada pels arquitectes MDCV i JMC. 
TERCER.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
 
3.3.- Aprovació provisional de la revisió del Pla Especial de Protecció, 
Ordenació i Restauració de l’entorn de l’Estany de Banyoles. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 26 de gener de 
2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació del Pla 
Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn de l’Estany de Banyoles, 
promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactat pels arquitectes JMC i DCV.  
L’executivitat de la present modificació queda supeditada a l’executivitat de la 
Modificació del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles en l’ 
àmbit del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat 
de l’Estany de Banyoles que es tramita simultàniament, d’acord al que disposa a 
l’article 85.9 del TRLUC.  
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L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 19 de 29 de 
gener de 2015, en el Diari El Punt del dia 29 de gener de 2015, en el tauler 
d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de 
planejament en exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
Durant el termini d’informació pública es van efectuar consultes a les 
administracions públiques afectades i públic interessat identificats en el document 
de referència i als afectats per raó de llurs competències sectorials. 
Dins del referit termini s’han formulat les següents al·legacions que consten a 
l’expedient: 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, en representació del Grup Municipal CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (RE 3654 de 19/03/2015) 
i per el Sr. JFGdSS, en representació de la COMUNITAT ESTANY (RE 3870 de 
25/03/2015), en relació a les quals l’equip redactor ha redactat el corresponent 
informe tècnic que consta a l’expedient . 
Tanmateix s’han rebut els següents informes: 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Institut Geològic de Catalunya 
Agencia Catalana de l’Aigua. 
Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviacion Civil. 
Direcció General d’infraestructures de Mobilitat Terrestre. Subdirecció General de 
Planificació i Projectes Varis. 
La proposta de pla que es sotmet a aprovació provisional ha estat sotmesa al tràmit 
ambiental preceptiu, de conformitat amb el que estableix la Disposició Transitòria 
18 i l’article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, així com la Disposició addicional 
vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, que estableix les regles aplicables fins 
que la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
s’adapti a la llei de l’estat 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
En data 19 de gener de 2016 el Subdirector general d’Avaluació ambiental resol 
formular declaració ambiental estratègica amb caràcter favorable sobre la 
modificació del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles, publicada al DOGC 7045, de data 26 de gener de 2016, 
notificada en data 21 de gener de 2016, RGE 768. 
En sessió de data 4 de febrer de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
emet informe sobre la proposta de pla que es preveu sotmetre a aprovació 
provisional a l’efecte de l’informe territorial i urbanístic previst a la Disposició 
Transitòria 18 i l’article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
Vist l’informe emès per l’equip redactor en data 24 de febrer de 2016, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades pel Sr. JFGdSS, en 
representació de la COMUNITAT ESTANY en data 25 de març de 2015 (RE 3870) en 
base a l’informe emès per els arquitectes redactors en data 24 de febrer de 2016, 
que s’aprova a efectes de motivació. 
Segon.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per Alexandra Pazos Massanas, 
en representació del Grup Municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR en data 19 
de març de 2015 (RE 3654) en base a l’informe emes per els arquitectes redactors 
del projecte en data 24 de febrer de 2016, que s’aprova a efectes de motivació. 
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Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESTANY DE 
BANYOLES, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactat pels arquitectes JMC 
i DCV.  
Quart.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
El Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats,  explica  
el següent: 
“En el segon punt, degut a què el PGOU ha ampliat l’àmbit de protecció de l’Estany 
ens veiem obligats a fer una modificació puntual del text refós del Pla General. 
Aquesta modificació s’adapta a la nova delimitació de l’àmbit.  Es redefineix el 
perímetre entre algunes zones del Pla Especial i s’adapten les noves zones verdes 
que han augmentat en tota la zona del Parc de la Draga, o sigui, que en cap 
moment han disminuït en la seva totalitat. 
I pel que fa al tercer punt.  Tots els informes han estat favorables, de Patrimoni 
Cultural, de l’ACA, Aviació Civil, etc. 
Hi ha al·legacions de la Comunitat Estany, dels habitatges del Passeig Gaudí, en 
què aquestes al·legacions s’han estimat parcialment.  Entre d’altres coses deien que 
les instal·lacions del Club Natació Banyoles no podien estar dins l’àmbit PEIN.  Però 
amb la nova delimitació això s’estima. 
I pel que fa a les al·legacions de la CUP es desestimen.  Entre altres coses 
demanaven que es reflectís el caràcter de bé comunal, però, es desestima perquè 
no s’entra en consideracions polítiques;  i, també demanaven poder fer per una 
consulta popular, però, es desestima, perquè com que va estar en període 
d’exposició pública, doncs, tothom va poder fer les seves aportacions pertinents.”   
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“El nostre grup emetrà un vot en contra a tots dos punts. 
Reitero l’argumentació que varem fer en el seu moment.  Per a nosaltres hi ha tres  
errors, l’error de com ho hem fet, l’error de com ho hem redactat i l’error de què 
plantegem. 
Ara, després de les Eleccions Municipals, sembla que tothom se n’ha oblidat però 
estem davant la redacció d’un Pla d’Urbanística Municipal nou.   No entenem com 
ara, -de pressa i corrents- aprovem aquest Pla Especial quan estem davant d’un Pla 
d’Ordenació Urbanística.   És a dir, posem -el carró davant dels bous-.  I, a més a 
més, com ho  hem redactat.  
L’Estany sempre serà una cosa molt sensible.  Quan s’hi fa alguna cosa hi ha gent 
que hi està a favor, gent que hi està en contra i alguna gent que no ho sap.  Però,  
el Regidor, que és nou, crec que ja se n’ha adonat.     
Sempre el que hem de fer és informar i participar-hi al màxim. 
Ha estat un projecte redactat per a dues persones que professionalment són molt 
bones però que per a nosaltres hagués estat millor, primer, plantejar-ho en el 
POUM i després haver fer un procés de participació.  
I tercer què plantegem és molt important perquè aquí està -el quid de la qüestió-;    
estany natural o estany jardí.   Aquesta és la qüestió que tenim permanentment. 
Hauríem d’arribar a un acord però crec que avui s’aprovarà amb els vots de l’equip 
de govern.  I, no és la millor manera de dur un projecte endavant. 
Nosaltres no varem fer al·legacions perquè nosaltres volíem destinar les forces per 
un altre costa.  Total, perquè les tombin en cinc minuts, doncs, no ho varem creure 
oportú. 
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Des d’Iniciativa els plantegem que deixin aquest punt sobre la taula, que ho 
redactem conjuntament i que busquem un punt de consens.  No pot ser que totes 
les coses que tenen relació amb l’Estany passin en aquest Ple només amb la 
majoria absoluta només de Convergència i Unió.” 
 
El Sr. Albert Tubert   li diu que: 
“El període de participació es pot considerar que és el període d’exposició al públic;  
però, si vostè és el primer que dimiteix en utilitzar aquest procés no sé que ens 
està demanant ara mateix.    
I, aquest Pla Especial és una peça que ja tindrem feta per incloure més tard en la 
revisió del Pla General;  no són dues peces separades.  
Es va fent de mica en mica.   Aquesta és la nostra posició en aquest sentit.” 
 
I, el Sr. Alcalde   diu:  
“Jo només afegiria apart del que ha dit el Regidor el següent.   
De tot això fa 13 mesos.   I, el que s’ha fet ha estat treballar-hi des dels 
professions, bons professionals, i dels professionals de la Casa fins tots els 
dictàmens que hi han hagut. 
I, si això es fa és perquè precisament l’Estany és molt sensible.   I, crec que el que 
hi ha d’haver és la millora d’aquest Pla Especial per desenvolupar aquest espai.” 
 
El Sr. Joan Luengo   li diu: 
“Aquest és un debat que ja varem tenir amb el tema del Sota Monestir. 
Abans del POUM -de pressa i corrents- anem tancant peces perquè no les puguem 
discutir quan portem el POUM. 
Per a nosaltres és un greu error perquè hi ha peces, com aquesta, que tenen 
influència amb d’altres peces com per exemple el Front d’Estany. 
No és el mateix un parc públic, un passeig, una zona natural amb bars al costat,  
amb un hotel al costat o amb cases xalets.   Són uns vasos comunicants, com a 
peces úniques, sense contemplar el que tenen al costat i l’efecte que té sobre tota 
la Ciutat.   
Per això diem posar -els carros davant dels bous- perquè van tancant peces. 
Això, políticament, els va molt bé perquè quan hi hagi la discussió del POUM puguin 
dir que tot això ja s’ha anat discutint i, per tant, poques coses puguem discutir.   
Primer. 
Segon.  Reitero l’excel·lent feina dels tècnics com a professionals.  I, que la legalitat 
no ens dóna legitimitat per fer segons quines coses. 
I per últim.  No li permetre al Regidor, ja li vaig dir a l’anterior, que és un greu 
error d’Urbanisme pensar que l’exposició pública és participació.  És un temps que 
té la ciutadania per esmenar coses.  No tothom té la capacitat de redactat una 
esmena;  no tothom sap els procediments que s’han de seguir.   Un procés 
participatiu potser no té tanta legalitat com una exposició pública però permet que 
la ciutadania s’expressi lliurement; l’Ajuntament ho recull, fa un informe i una 
proposta que reculli totes les visions.  
Per tant, jo li recomano que diferenciïn les participacions públiques amb les 
exposicions públiques i que les comencin a aplicar.” 
 
El Sr. Alcalde   li contesta que: 
“Vostè parla de legitimitat;  la legitimitat que té aquest plenari és la que dóna la 
ciutadania. 
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Però, jo no li diré que no li –permetre- perquè és una paraula que jo no vull utilitzar 
en canvi vostè sí ho fa.   Jo li recordaré que la legitimitat d’aquesta sessió plenària 
és la legitimitat que li ha donat la ciutadania de Banyoles.  
Per tant, això ho hem de tenir ben present. 
Hem de fer les coses ben fetes.   El POUM ha de permetre totes les discussions que 
siguin possibles. 
I, en tot cas, la discussió del voltant de l’Estany la podem fer d’aquí un any o d’aquí 
cincs anys, però, al voltant de l’Estany tampoc canviarà absolutament res.  
Aquí ens cal posar ordre en aquelles coses que estan com estan i que no estan 
recollides com han d’estar.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  diu que: 
“El nostre grup municipal votarà que no als dos punts.  Votarem en contra.  
Com ha comentat el Sr. Regidor ja varem fer les al·legacions el març del 2015 i  
sembla que no se n’ha pogut recollir cap. 
S’han argumentat amb un seguit de coses.  Amb algunes hi podem estar d’acord 
però majoritàriament no hi estem d’acord. 
Varem avançar que el Pla no ens agrada.   Sobretot amb l’exposició pública que es 
pugui posar al nivell d’una consulta popular;  perquè, partint de la base que 
l’Estany és un bé comunal i és de tots considerem que la decisió ens correspon a 
tots.  
Per tant, votarem que no als dos punts.” 
 
El Sr. Alcalde   contesta: 
“Val ha dir que la part important d’aquesta modificació no està en el bé comunal. 
En segon lloc.  El Regidor no ha dit que sigui el mateix una cosa que una altra;  ha 
dit que considerem que l’exposició pública també és posar-ho a consideració de la 
gent. 
I li ha dit que la condició de bé comunal és una qüestió jurídica i no urbanística. 
I, no és que no els vulguem estimar l’al·legació sinó que ja ho tractem com a BCIN.  
Per això, aquesta discrepància en aquest sentit, però, en l’altre cas no.” 
 
El Sr. Non Casadevall  li que diu sí que s’ho han mirat bé, per tant, crec que no 
caldria esmentar-ho. 
I en el cas de la participació, diu que si tots estem d’acord que una exposició 
pública no arriba al nivell d’una consulta popular, doncs, fem-la. 
 
I el Sr. Alcalde  contesta: 
“Jo no dubto en cap moment que no s’ho hagin mirat bé, jo el que els vull dir és 
que ho hagin entès bé;   perquè, hi ha espais que vostès diuen que són bé comunal 
i no ho són.   Jo només he volgut fer aquesta rectificació.” 
 
Intervé la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts 
per Banyoles,    i diu el següent: 
“En la presentació inicial del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de 
l’entorn de l’Estany de Banyoles ja varem manifestar, en el seu dia, les nostres 
discrepàncies, i, varem presentar unes al·legacions que varen ser rebutjades. 
Nosaltres ens reafirmem en el nostre plantejament i votarem en contra pels motius 
que ja constaven en les nostres al·legacions, però, volem fer èmfasi en alguns 
punts. 
Creiem que el Pla Especial que ara es presenta fa unes modificacions molt puntuals 
que no justifiquen una modificació del Pla Especial.  I, encara menys, tenint 
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començada la redacció d’un POUM i que l’equip de govern ha manifestat la voluntat 
de tirar-lo endavant i aprovar-lo durant aquesta legislatura. 
Tan sols seria justificable si s’hagués plantejat de comú acord amb l’Ajuntament de 
Porqueres per poder fer un pla especial que afectes a totes les vores de l’estany;   
un pla d’ordenació molt més ampli.  Aquest, potser, seria un motiu justificable per 
fer una modificació.  No és el cas. 
Les modificacions més importants són les que afecten a la zona esportiva i són 
modificacions que nosaltres no compartim.  No compartim el model de creixement 
que el Club Natació Banyoles proposa.  I, aquest no és un atac contra el Club 
Natació Banyoles.  Nosaltres tenim visions diferents de les que es proposen. 
Per a nosaltres el creixement del Club Natació Banyoles, perquè volem que creixi,  
passaria per derivar totes les activitats que no estan relacionades amb l’aigua en 
d’altres instal·lacions.  Només unes instal·lacions molt ben ordenades i cuidades 
vinculades al rem i a la natació.  Això preservaria molt més l’espai natural. 
Així, milloraria la protecció, ordenació i restauració de l’Estany i no deixant construir 
encara més, un 16% més, agafant un centenar de metres quadrats del Parc de la 
Draga.   I, donant una solució al carril bici i al carril de caminants. 
I la compensació que es dóna a l’avinguda de plàtans paral·lel a la carretera.     
El nostre model no és aquest. 
Per a nosaltres queda clar que són dues maneres possibles o legitimes que varem 
defensar en el nostre programa i que continuem defensant.  I, que coincidirien molt 
més amb les ambicions de bona part de la població banyolina que vol acostar-se a 
l’Estany tant visualment com físicament. 
I, encara un altre apunt.   En el redactat del pla es parla de la fauna i es fa èmfasi 
en la protecció i recuperació d’espècies.   Totalment d’acord. 
Però, ens sembla que s’hauria de fer un pas més que no s’ha contemplat en aquest 
pla.  Hi ha una realitat en aquest pla que s’hi hauria d’afrontar.  La realitat és que 
en els últims anys han augmentat d’una manera important els gavians i les 
gavines, i, que s’ha hagut d’actuar de diverses formes per limitar el seu nombre. 
Malgrat tot continuen essent massa nombroses.   Produeixen brutícia i contaminen 
l’aigua de l’Estany.  També, han augmentat els ànecs provocant molts problemes;   
en les palanques i en l’aigua hi ha repercussions en aquest sentit. 
Podríem dir que s’ha trencat l’equilibri ecològic natural per la presència humana i 
això cal tenir-ho present. 
Ens hem gastat molts diners amb el Projecte Life, però, no s’afronta d’una manera 
valenta.  La contaminació de l’aigua superficial com molt bé es reflecteix en l’estudi 
ambiental que està en el Pla Especial que diu que la qualitat de l’aigua superficial 
no és la que hauria de ser.   
Nosaltres creiem que s’hauria d’haver incidit per aquí amb aquestes espècies 
invasores. 
Bé.  Com he dit abans les nostres al·legacions varen ser desestimades, com les de 
la CUP.   En canvi, s’han acceptat parcialment les dels veïns dels edificis de 
Progeinsa. 
Potser tenim una mica d’enveja sana que no s’hagi donat peu a parlar-ne;  ja que 
nosaltres com a grup representem un nombre de ciutadans i ciutadanes a tenir en 
compte a l’hora de veure altres espais que tots estimem. 
Per tant, ens dol que no s’hagin pogut tractar aquests temes de manera més 
consensuada.   És un tema sensible que ens afecta a tots i a totes i que no es pot 
solucionar d’una manera unilateral.”  
    
El Sr. Alcalde  li diu: 
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“Vostè ha parlat d’un seguit de coses.   I, jo li vull recordar que vostès han fet dues  
al·legacions només del text refós del Pla General. 
En una demanen, que s’incorporin els habitatges plurifamiliars del Passeig Gaudí al 
límit del Pla Especial.  Nosaltres els diem no i que això ja ho regularitzarà el POUM i 
perquè en el Pla Especial aprovat el 1991 tampoc ho preveia.  I, l’altra al·legació 
demanen que es compensi la zona verda amb els mateixos metres quadrats que 
s’han cedit.  Però, l’Ajuntament el que fa es compensar l’espai ocupat pels 
equipaments amb zona verda.  Per tant, no podem estimar una cosa que ja fem. 
Però, clar, en quin espai urbà hauríem de posar aquests habitatges.  Això ho diuen 
?.  I, nosaltres el que diem és que no en defugim, i, que en tot cas si n’hem de 
parlar ho farem en el POUM. 
També.  En l’àmbit del Club Natació Banyoles el que demanen és protegir-se de les 
especies invasores a l’Estany.  I, nosaltres el que fem és dir que si és per protegir 
el medi hi estem d’acord.   Llavors, diuen de treure tot el que no sigui tema 
d’aigua, però, a Banyoles aquest gran espai per a equipaments no hi és.   Per tant, 
aquesta hauria de ser una discussió entre el Club Natació Banyoles i l’Ajuntament 
de Banyoles en un moment determinat. 
Però, és que vostè està discutint 308 metres quadrats.   Res més que això.  No 
estem discutim el model del Club Natació Banyoles. 
I, vostè diu una cosa que jo vull interpretar que ho ha confós;  diu –això s’hauria 
de fer de comú acord amb Porqueres-.   En tot cas, jo vull dir-li que amb Porqueres 
el que volem fer de comú acord és la delimitació del bé comunal.   Per tant, que 
amb això ens hem de posar d’acord amb Porqueres. 
Jo he entès això.” 
 
La Sra. Roser Masgrau  li diu que:  “No confonguem les coses.   Perquè està 
barrejant coses que jo no he dit. 
Li tornaré a repetir. 
Jo deia que, trobaríem com a motivació per fer un Pla Especial si s’hagués pogut fer 
aquest Pla Especial juntament amb Porqueres, perquè si hem de protegir tot aquest 
entorn que ho fem conjuntament. 
Per a nosaltres això justificava fer una modificació del Pla Especial.  I no té res a 
veure amb el bé comunal;  ho deia com una argumentació per justificar aquest Pla 
d’Ordenació ja que Porqueres comparteix aquesta necessitat de vetllar per tot 
aquest espai. 
Ha parlat d’aquest metres quadrats.   En tot cas, és pot augmentar l’edificabilitat 
del Club Natació Banyoles amb un 16% i un 50% de les porxades;  això significa 
augmentar una barrera de ciment al davant de l’Estany.   Projectar una sèrie 
d’activitats, positives, però en un espai que ens sembla no és l’adequat. 
De solucions n’hi haurien; i no d’agafar un espai del Parc de la Draga que encara 
que sigui petit distorsiona els carrils bici, que encara no s’hi ha donat una solució 
satisfactòria.  És una altra opció. 
I, una cosa que nosaltres diem és que no se n’ha parlat prou, no s’ha valorat prou i 
no se’ns ha tingut massa en compte.  I, en les respostes de les al·legacions tampoc 
se’ns ha brindat a què nosaltres diguéssim la nostra.”  
 
Parla el Sr. Alcalde  i li diu que estarà d’acord que nosaltres contestem les 
al·legacions que vostès fan.  
I diu:  “Vostès han fet una al·legació que donaria per fer 10 al·legacions.   Han fet 
dos aspectes d’aquesta al·legació, dos aspectes que són molt clars, -treure els 
habitatges i la compensació de zona verda-.   No parlen de res més. 
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Però, és que avui han afegit més coses.  D’aquestes al·legacions una no l’hem 
estimada perquè està fora de l’àmbit i l’altra perquè queda compensada. 
Per això que, la compensació de zona verda s’ha de fer en tots els casos sinó no 
seria legal.  Per tant, no l’hem estimada però és com si ho haguéssim fet. 
I pel que fa al Pla Especial, ni en el 1992 agafa cap àmbit de Porqueres perquè 
només agafa l’àmbit de Banyoles.    
Evidentment, tenim visions diferents.  
En tot cas, vostès mirin tot el que s’ha aprovat en el Club Natació Banyoles que 
probablement ens hi trobarem tots.  I, segon, el que aquí cal fer i seria bo de fer és 
una reordenació.   Però, en tot cas, vostè podrà veure que aquell magatzem de 
bots desapareixerà de davant de l’Estany i això serà bo per la ciutadania com, 
també, el fet que no entrin espècies invasores això millora l’objectiu del Projecte 
Life en tot aquest temps.”  
 
I la Sra. Roser Masgrau  li diu que:  “Ja per acabar només volia dir que nosaltres 
tenim el dret legítim d’afegir consideracions.  Per això es fan les aprovacions inicials 
i provisionals i han de tenir en compte que nosaltres tenim pocs temps per analitzar 
tota la documentació.   Vosaltres ho viviu al dia a dia com a tasca.   Per tant, que 
es van afegint temes. 
En tot cas, totes aquestes altres qüestions queden damunt la taula i estaríem 
disposats a parlar-ne si realment són dignes de la seva consideració, al marge de 
les al·legacions.   Però sí que això seria el que nosaltres tots voldríem.” 
 
El Sr. Alcalde  li diu que:  “És evident que quan parlem d’una reestructuració és 
perquè n’haurem de parlar a fons, faltaria més.   Per tant, el que fem avui és una 
aprovació perquè aquesta reestructuració sigui possible.  I, estem disposats a 
parlar-ne com no pot ser de cap altra manera.” 
 
 
A continuació el Sr. Alcalde sotmet a votació els dos següents temes conjuntament: 
“Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit 
del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn de 
l’Estany de Banyoles.” 
“Aprovació provisional de la revisió del Pla Especial de Protecció, 
Ordenació i Restauració de l’entorn de l’Estany de Banyoles.” 
 
Essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 8 vots 
en contra (grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
I, el Ple de la Corporació aprova per majoria absoluta els dos temes. 
 
 
3.4.- Aprovació de la modificació del Pla tècnic de gestió de la pesca a 
l’Estany de Banyoles (modificat 2015), redactat per l’Oficina Tècnica del 
Consorci de l’Estany. 
Vista la sol·licitud presentada pel Consorci de l’Estany, amb registre general 
d’entrada 16224, de data 16 de desembre de 2015, en la qual sol·liciten la 
derogació del Pla tècnic de gestió de la pesca a l’Estany de Banyoles, aprovat el 
passat desembre de 2013, i l’aprovació del nou “Pla tècnic de gestió de la pesca a 
l’Estany de Banyoles (modificat 2015)”, redactat per l’oficina tècnica del Consorci 
de l’Estany. 
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Vist el Decret 2013.3593, de data 23 de desembre de 2013, en el qual s’aprova el 
Pla tècnic de gestió de la pesca a l’Estany de Banyoles. 
Vist el què disposa el Reglament d’Activitats de l’Estany. 
Vist el Pla tècnic de gestió de la pesca a l’Estany de Banyoles, revisat i adequat pel 
Consorci de l’Estany en el marc del Projecte Estany de “Millora dels hàbitats i 
espècies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: un projecte demostratiu” (LIFE 
08/NAT/E/000078), amb registre general d’entrada 16224, de data 16 de desembre 
de 2015. 
Vist l’informe favorable emès pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Banyoles.  
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- APROVAR la modificació del PLA TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA PESCA A 
L’ESTANY DE BANYOLES (MODIFICAT 2015), redactat pels Serveis Tècnics del 
Consorci de l’Estany. 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Consorci de l’Estany, als efectes 
corresponents. 
 
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües,   els 
diu: 
“Bàsicament comprèn petites modificacions.  Sobretot, a arrel de converses que 
s’han tingut amb la Federació de Pesca perquè sempre hi havia batusses per si era 
pesca amb mort o no mort. 
L’altre dia a les comissions informatives ho intentava explicar perquè són coses 
molt delicades, i, que els pescadors en són amants ells no contemplen la pesca en 
mort.   Aquests pescadors pesquen el -black bass- que és una espècie invasora que 
contempla que es pesca en mort.  
Hi havia petits canvis.  Un és els aparells de pesca que es fan servir i que ara es 
demana que siguin biodegradables.   I un altre feia referència als dies que hi ha 
d’haver de concursos de pesca, com també, impulsar una escola de pesca que fins 
ara no s’ha donat mai. 
Això no es reflexa en aquest Pla de Pesca. 
Sí contempla un o dos dies de concursos de pesca, precisament, a l’Estanyol del 
Vilar.  La pesca lliure i esportiva és al voltant de l’Estany, a les zones delimitades. 
I aquest Pla de Pesca no afecta a cap més punt.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Només vull matisar el que ha dit el Regidor. 
Que, segueix essent sense mort però seguint el Reial Decret de Pesca, és a dir, que 
de fet no ha canviat res.” 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu: 
“Només pel que fa al tema de qui cuidarà que aquesta normativa es compleixi com 
tantes altres coses que passen al voltant de l’Estany.   Com també saber si s’ha 
creat cap figura ?.” 
 
El Sr. Jordi Bosch  li diu que, aquest Pla de Pesca l’ha redactat el Consorci i s’ha 
passat al Departament corresponent.   I, la Regidoria de Medi Ambient d’aquesta 
Casa ha fet l’informe favorable.”   
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la modificació del Pla tècnic de gestió 
de la pesca a l’Estany de Banyoles (modificat 2015), redactat per l’Oficina Tècnica 
del Consorci de l’Estany, 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. 
 
3.5.- Pròrroga del contracte de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
del bé comunal de l’equipament municipal dels Banys Vells, destinat a 
l’explotació de les activitats de bar i banys vells. 
Atès el que disposa la clàusula 7 del plec de clàusules administratives, econòmiques 
i tècniques particulars de la concessió administrativa, del bé comunal de 
l’equipament municipal dels Banys Vells destinat a l’explotació de les activitats de 
bar i banys públics: 
“ La concessió objecte d’aquest procediment tindrà una durada de 3 anys a comptar des de 
la data de formalització de la concessió en document administratiu. 
El termini esmentat és improrrogable, excepte que l’Ajuntament interessi al concessionari la 
continuïtat de l’ús privatiu regulat en aquest plec. En cas d’acordar-se anualment la 
continuïtat, aquesta serà obligatòria per al concessionari, fins a un màxim de 2 anys 
addicionals.” (pròrroga ordinària).  
 
Atès que el dia 18 d’agost de 2016 finalitza el termini inicial de vigència de la 
concessió de 3 anys.  
Atès que el dia 3 de febrer de 2015, R.G.E 1.335, el Sr. ÀMdM, administrador de 
l’empresa ANGEL I NURIA SC., concessionària de l’explotació del bar dels Banys 
Vells, ha sol·licitat la pròrroga per continuar amb l’explotació del bar dels Banys 
Vells.  
Atès que al llarg d’aquests dos anys i mig s’han produït en relació a la concessió 
una sèrie d’incidències negatives, que a continuació es detallen: 
 
-Dia 24 de juliol de 2014, s’informa pel tècnic de medi ambient que no s’han obert 
a les 10 hores del matí els Banys Vells, com estableix el plec, i que no hi ha 
socorrista de servei. 
-Dia 3 d’agost de 2014, s’informa pel cos de la policia local que s’han realitzat actes 
d’incivisme, sorolls i queixes dels veïns durant la realització del Festival Estrany, als 
Banys Vells. 
-Dia 7 de juliol de 2015, s’informa pel tècnic de medi ambient que es va realitzar 
una activitat amb espuma i sabó que abocava a l’Estany. 
-Dia 24 d’agost de 2015, es va formular un requeriment per mala conservació de la 
passera de fusta i barana de l’escala, per arranjar-ho. Aquesta situació va produir 
un accident amb danys físics a un menor, derivant en un expedient administratiu de 
responsabilitat patrimonial per culpa.  
- Dia 24 de setembre de 2015, es fa un requeriment des de l’Àrea de Serveis 
Territorials, perquè es desmunti la carpa, que no té autorització i no s’ajusta a la 
normativa urbanística. 
- Dia 10 de febrer de 2016, els Serveis tècnics municipals realitzen una visita 
d’inspecció a l’equipament esmentat i de les comprovacions oculars realitzades se’n 
desprèn que les instal·lacions no es mantenen amb el degut estat de conservació:  

- Les tarimes de fusta exterior manquen de tractament amb oli protector i embellidor. 
Aquest tractament s’hauria d’aplicar com a mínim un parell de vegades a l’any (al 
principi d’estiu i hivern).  
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- Moltes de les tarimes de fusta exteriors, que el concessionari ha afegit, no estan 
correctament falcades i ballen al trepitjar-les, representant un perill per als usuaris 
de l’equipament.  

- Hi ha dues lames trencades a la passera de fusta (on hi ha la cadira del socorrista) 
que s’haurien de substituir.  

- En l’extrem de la tarima de fusta exterior que toca amb la tanca del Passeig Lluís 
Maria Vidal (entrant a mà esquerra) i falten quatre lames que s’haurien de reposar.  

- L’extrem nord de l’equipament s’utilitza com a zona d’acopi de mobiliari que no 
s’usa, barrils de cervesa, para-sols... donant una imatge desendreçada de l’espai.  

- En la zona exterior contigua a la barra s’han instal·lat unes mampares de fusta per 
tal d’ocultar l’emmagatzematge de caixes de refrescos, estris de neteja o mobiliari. 
Que la instal·lació de dites mampares no ha estat comunicada als serveis tècnics 
municipals i no estan correctament subjectades, podent representar un perill per als 
usuaris de l’equipament.  

- Els separadors de carril o corxeres que s’instal·len a l’estany durant l’època de bany 
s’emmagatzemen indegudament sobre la coberta de l’edifici quedant a la vista dels 
usuaris i donant una imatge desendreçada de l’espai. 

 
Atès que és una potestat de l’Ajuntament de Banyoles atorgar, si ho estima 
convenient, per raons d’oportunitat la pròrroga sol·licitada. 
Atès que no concorren les circumstàncies perquè es pugui atorgar la pròrroga 
ordinària d’un any més, d’acord amb la motivació que consta a l’expedient 
administratiu i de forma succinta en aquest acord (article 54 de la Llei 30/1992). 
Atès que no obstant l’exposa’t, per no afectar a la temporada d’estiu 2016, és 
possible atorgar una pròrroga extraordinària i excepcional, fins a la seva finalització 
(30 de setembre de 2016). 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles l’adopció dels següents acords: 
Primer. Denegar l’atorgament de la pròrroga ordinària establerta a la clàusula 7 del 
plec de condicions, d’acord amb els arguments que consten a la part expositiva 
d’aquest acord, per un any més (18/8/2017) a l’empresa concessionària ANGEL I 
NURIA SC. 
Segon. Atorgar una pròrroga extraordinària del dia 19 d’agost de 2016 fins el dia 
31 de desembre de 2016, per tal de permetre finalitzar la temporada d’estiu 2016, i 
que l’Ajuntament tramiti un nou plec i procediment de licitació de la concessió 
administrativa, modalitat concurs. 
Tercer. Notificar el present acord a l’actual adjudicatari, i a les Àrees de 
l’Ajuntament de Banyoles afectades.  
 
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües,   els diu 
que: 
“Aquesta concessió s’acaba aquest proper 18 d’agost.  Eren tres anys més dos 
prorrogables, d’acord amb l’Ajuntament. 
Durant aquests tres anys s’han recollit una sèrie d’incidències.  Unes quantes.  La 
qual cosa ens ha fet prendre la decisió de fer només una pròrroga fins a final d’any, 
de tal manera, que no perjudiqui a la concessionària en una època de màxima 
feina. 
I, com es comentava l’altre dia en les comissions informatives, durant aquests tres 
mesos poder treure un nou plec més atractiu per a tothom. 
Bàsicament, aquesta pròrroga extraordinària bé motivada per aquest període de 
morositat per no perjudicar a la concessionària actual ni a una futura que hi pugui 
entrar.” 
 
El Sr. Alcalde  els diu que, hi ha un acord en què el plec de clàusules el revisaríem 
entre tots els grups municipals.   Per tant, això es manté. 



 

 20

 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   diu el següent:   
“El nostre grup, després de la proposta que els varem fer en la comissió informativa 
dient que ara tenim temps i en podem parlar;  mirem el model que volem. 
En aquells dies en l’agrupació d’Iniciativa varem estar discutint sobre el que havíem 
de fer. 
Evidentment, votarem a favor.   Però, volíem aprofitar avui de dir que no baixin la 
guàrdia pel que queda de concessió.  
I, aquesta vigilància i aquesta feina ben feta s’ha de continuar fent;  i, exigir les 
millores que es puguin exigir i el diàleg cap a un nou concurs de cares al proper 
any.” 
 
El Sr. Alcalde   diu:  “Tampoc vull venir a dir que les coses han estat un -desastre 
total-. 
Aquí hi ha una cosa que era ben clara, la concessió són tres anys.  Quan algú agafa 
una concessió sap que són tres anys.   I, és potestatiu que es puguin fer dos anys 
més o no. 
En tot cas, la concessió s’acaba el 18 d’agost de 2016.  Però, entendran que com a 
data d’acabament aquesta data és complicada.   Comporta de dir que hi ha d’haver 
una pròrroga extraordinària.   Per tant, pensem que fins al 31 de desembre, encara 
que no satisfà a qui demana la pròrroga, d’aquesta manera no acaba en un 18 
d’agost que no seria gens legítim. 
I, hem de pensar que quan es faci un nou concurs hi podrà accedir tothom, fins i 
tot, els que ara ho estan explotant.  En tot cas, llavors, es decidirà en funció de la 
puntuació que hi hagi en el seu moment.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,  
els diu: 
“Des del nostre grup municipal creiem que se’ls podria haver tret la concessió 
abans, ja que com s’exposa en la documentació que hem revisat hi ha faltes que 
nosaltres considerem greus i molt greus.   Per tant, nosaltres creiem que aquest 
equip de govern els hagués pogut treure la concessió abans.  
A més a més, com ja sabeu el que opinem dels equipaments públics que es 
gestionen privativament, que nosaltres creiem que cal redefinir el model, que cal 
parlar de municipalització i que cal parlar de participació d’entitats en la seva 
gestió;  i, com que han agafat el prec que va fer el Joan nosaltres ens abstindrem 
en aquest punt.  
Sobretot, ens abstenim perquè creiem que se’ls podria haver tret abans aquesta 
concessió.   Perquè, si hi havia causes tan importants que justifiquen no atorgar la 
pròrroga es podia haver tret sense conseqüències econòmiques.” 
 
I, el Sr. Alcalde  li diu:  “Jo penso que és excessivament dur el que està dient. 
Una cosa és que hi hagi motius per no donar una pròrroga ordinària de dos anys 
més. 
Nosaltres, no pensem només a nivell polític sinó també a nivell tècnic.  
No hi ha cap informe tècnic que ens digui que nosaltres havíem de rescatar una 
concessió anticipadament per una qüestió greu.  Tant és així que, tècnicament, no 
se’ns hagués dit que podíem atorgar un pròrroga extraordinària fins el 31 de 
desembre. 
Faríem un -flac favor a Banyoles- i seria nefast per la gent que hi pugui haver. 
Nosaltres pensem que les coses no s’han de treure de la casella on estan ubicades.” 
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La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu que: 
“Breument.   Nosaltres votarem a favor.  
S’ha dit que els concessionaris han fet alguns tipus d’errors, però, nosaltres volem 
destacar un element positiu que hi ha hagut.   Una obertura d’aquest espai durant 
tot l’any.  I, això ho considerem molt positiu; i, amb una projecció externa que ha 
valgut la pena.   
Per tant, en la propera concessió això hauria de ser un punt a tenir molt clar per 
dinamitzar la vida al voltant del Front d’Estany.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Pròrroga del contracte de la 
concessió administrativa de l’ús privatiu del bé comunal de l’equipament municipal 
dels Banys Vells, destinat a l’explotació de les activitats de bar i banys vells, 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 GENERALS 
4.1.- Ampliació dels terrenys posats a disposició del Departament 
d’Ensenyament per a la instal·lació de nous mòduls prefabricats a l’Escola 
Camins per al curs 2016/17. 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2012, posteriorment 
ratificat pel Ple de la Corporació en data de 7 de maig de 2012, aquest Ajuntament 
va posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 2.950 m2 de la parcel·la núm. 92 del sector Ampliació NP3 de Banyoles, 
de propietat municipal, per a la creació, amb mòduls prefabricats, d’una nova 
escola d’educació infantil i primària que, un cop va entrar en funcionament, va 
esdevenir l’Escola Camins. 
Atès que, en data de 2 de febrer de 2016, els Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament a Girona (RGE 2016.1600) sol·liciten l’ampliació del solar ocupat, 
per tal d’implantar-hi nous mòduls prefabricats per al curs 2016/17. 
Atès que aquest Ajuntament és propietari de la parcel·la núm. 92 del sector 
Ampliació NP3, amb una superfície total de 4.954 m2, destinada a equipament 
públic i inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles, al Volum 3118, Llibre 273, 
Foli 193, Finca 13438. 
Atès que, vist el plànol elaborat pels Serveis Tècnics d’Urbanisme, l’espai on es 
preveu ubicar nous mòduls, situat a la banda sud-est dels terrenys actualment 
ocupats, té una superfície total de 536,66 m2 i forma part de la finca de propietat 
municipal abans descrita. 
Per tot l’explicitat, es proposa: 
Primer. Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya 536,66 m2 de la parcel·la núm. 92 del sector Ampliació NP3 de Banyoles, 
de propietat municipal, per a l’ampliació de l’Escola Camins amb nous mòduls 
prefabricats, que s’afegirà a la superfície de 2.950 m2 que l’escola ja ha estat 
ocupant des del seu inici, d’acord amb el plànol que s’adjunta al present acord. 
Segon. Comunicar el present acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el plànol 
corresponent. 
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El Sr. Alcalde  els diu que:   “Ens sembla que aquesta és l’última cessió que cal fer 
d’aquest espai.  Per tant, caldria aquesta cessió abans del curs 2016/17.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Només vull explicar el sentit del nostre vot. 
Nosaltres farem un vot afirmatiu, a favor, tot i que no ens agraden els barracons i 
no ens agrada l’emplaçament, però, és el que tenim.   Sabem que és temporal.  I, 
no volíem deixar passar aquest punt sense manifestar-ho.  
També, ens agradaria saber, o sigui, que en aquell sector s’hi fan moltes activitats, 
per exemple, per Sant Martirià o alguna fira.  Doncs, si ja s’ha programat com es 
reubicarà tot allò;  si s’ha dialogat i s’ha pactat alguna cosa.” 
 
I el Sr. Alcalde  li diu:  “Estem d’acord amb vostè que no ens agraden els 
barracons. 
Quant a l’emplaçament els pares dels alumnes diuen que els va molt bé per 
l’aparcament;  per l’entrada i sortida de l’escola. 
Quant a la ubicació.   Tot el que s’hi fa s’hi podrà fer.   Però, el que s’hi fa més 
important que són les Fires de Sant Martirià caldrà una reubicació de les parades en 
aquest espai.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  diu que: 
“Nosaltres volem fer la mateixa consideració que ha fet la gent Iniciativa, -dir que 
no ens agraden els barracons-, però, votarem que sí. 
Ens sembla un projecte molt interessant i molt potent aquesta escola. 
I pregunta sí és l’última ampliació.” 
 
El Sr. Alcalde  li contesta que ells creuen que sí;  ja que amb aquesta ampliació 
sortim amb una línia i així dóna per fer el cercle complert.  Si sortíssim amb dues 
línies jo no hagués fet aquesta afirmació. 
En tot cas, jo no ho he afirmat categòricament;  he dit, -ens fa pensar-. 
 
El Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    els diu: 
“Nosaltres votarem a favor d’aquest punt però volem fer una petita consideració.   
Més enllà dels barracons que tampoc ens agraden;  no agrada a ningú, volem fer 
una reflexió del que contenen aquestes barracons. 
El projecte educatiu que es fa en aquesta escola, tots som conscients que té una 
provisionalitat molt alta.  
Crec que val la pena, més enllà de pensar on posem els barracons i com ho fem,  
què passarà amb aquest projecte una vegada aquesta línia es consolidi o no es 
consolida.   Una mica, el foc educatiu que s’ha fet allà què en farem més endavant 
preveient aquesta provisionalitat, i, que tots hem entès que aquests barracons és 
una cosa molt provisional.” 
 
El Sr. Alcalde  li diu:   “Podria estar d’acord amb vostè i estic d’acord amb la 
reflexió que ha fet.   L’única cosa certa és que aquesta escola surt amb una línia. 
Això vol dir que demogràficament ha baixat, però, els naixements dels últims tres 
anys no fa pensar que perdem res d’aquesta escola.   Que aquesta escola s’hagués 
de tancar en aquest sentit. 
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En canvi, el que no podem fer és posar en risc els Instituts.  Es consolida el nou 
Institut per nou cursos, perquè després la demografia sí que baixa.   Per tant, no 
podem posar en risc els altres Instituts.   Això no ho podem fer.   
I, amb aquesta reflexió que fem res fa pensar que una línia no s’hagi de mantenir.” 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,   els diu que vol afegir una cosa: 
“En aquest cas, la concepció de barracons s’ha de replantejar perquè si pensem que 
han de ser estables ja podem anar pensant en una ubicació més correcta.    Doncs, 
allà potser no seria la idònia.”  
 
El Sr. Alcalde   contesta: 
“Probablement, si haguéssim de parlar d’una escola definitiva hi estaríem d’acord 
amb això. 
És veritat que és una escola que porta cinc cursos.  Per tant, hem de veure la 
demografia dels dos propers anys, i, si és consolidés definitivament és evident que  
en el POUM hauríem de considerar una ubicació definitiva d’aquest espai.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’Ampliació dels terrenys posats a 
disposició del Departament d’Ensenyament per a la instal·lació de nous mòduls 
prefabricats a l’Escola Camins per al curs 2016/17. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
5.1.- Moció Institucional de suport a les mobilitzacions i accions contra el 
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
El Consell de Ministres Espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que 
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre 
els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou 
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el 
País Valencià).  
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les 
al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar 
per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per 
a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.  
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals 
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys 
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal 
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal 
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A 
més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de 
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals 
que garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el 
gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la 
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Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de 
l’Ebre, però no va ser atesa. 
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals 
(sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els 
proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en 
cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels 
planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun 
altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses 
d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de 
l'aigua.  
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de 
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans 
de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no 
tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació 
(embassaments). 
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va 
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia 
fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió 
va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols 
per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho 
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el 
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de 
les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre.  
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur 
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els 
seus pobles, des del grup municipal de la CUP de Banyoles  proposen al Ple 
l’adopció dels següents  ACORDS:  
Primer. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’ajuntament de 
Banyoles a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va 
tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. 
Segon. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin 
contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre. 
Tercer. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla 
i liderar una resposta institucional unitària. 
Quart. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, 
així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i 
altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els 
cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. 
Cinquè. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació 
i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees 
d’Aigua, Aus i Hàbitats. 
Sisè. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per 
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i 
econòmica, vinculats al riu, al delta i als pobles riberencs. 
Setè. RATIFICAR la necessitat de cabals ecològics suficients per les zones humides 
dels nostres rius – el Ter en el cas de Girona – que evitin el seu deteriorament i els 
permeti recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic.  
Vuitè. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
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conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,  
diu: 
“Només explicar que aquesta moció la varem presentar nosaltres i que finalment 
tots els altres grups municipals s’hi han adherit.  
Per tant, celebrem que s’aprovi per unanimitat. 
I, creiem que és una moció necessària de país en solidaritat amb les persones que 
viuen a les terres de l’Ebre i que viuen del Delta;  i, que, fins i tot, ens permeten a 
nosaltres visitar un espai natural com aquest.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la Moció Institucional de suport a les mobilitzacions i 
accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat per part de tots els seus 
membres. 
 
 
El Sr. Alcalde  diu que ara podem passar a l’apartat de  Precs i Preguntes  per si 
tenen alguna consideració a fer. 
 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Són cinc precs. 
Un és referent a l’Any Darder. 
Hem quedat sorpresos que pels mitjans de comunicació ens hem hagut 
d’assabentar que aquest és l’any Darder. 
Hem sabut d’alguna actuació, com que s’obrirà el Museu durant tots els dies per la 
tarda.  Que la Colla Gegantera farà un gegantó del Darder i que el Centre d’Estudis 
Comarcals fa col·loquis sobre el Sr. Francesc Darder.  
Ens agradaria saber si hi ha alguna activitat més pensada.  Per a nosaltres és una 
figura important el Sr. Francesc Darder perquè l’Estany no seria el que és si no hi 
hagués vingut ell.   I, Banyoles, en positiu i en negatiu, turísticament no seria la 
mateixa sense tenir la seva col·lecció.   
I els vull preguntar si hi ha una comissió per l’Any Darder en què hi haguéssim 
pogut participar i haver fet alguna proposta.   Doncs, no hagués estat de menys.” 
 
Segon.  Una discussió reiterada en els mitjans de comunicació sobre el bé comunal. 
Nosaltres els varem proposar fer un pacte del bé comunal. 
Nosaltres demanàvem que en la modificació del ROM o del Reglament de 
Participació contemplés que qualsevol modificació del bé comunal exigís una 
consulta ciutadana.   Hem rebut una resposta per correu electrònic. 
I, m’agradaria que aquesta també fos pública. 
   
En tercer lloc.   Els espais lliures de gossos. 
Quan, on i com ?.   Així de senzill. 
  
En quart lloc.  Últimament ha estat notícia el tema de les ambulàncies.   Hi ha 
hagut un concurs a nivell català amb el tema de les ambulàncies.  
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Això ha fet que en algunes comarques s’hagi disminuït el nombre d’ambulàncies i 
de serveis.  
A nosaltres ens agradaria saber com està aquesta situació en el nostre municipi i en 
la nostra comarca;  i si hi ha la possibilitat properament fer un Consell de Salut per 
abordar aquest tema.   Si es creu oportú.  
 
I per últim.  Una cosa que hem sabut aquesta tarda. 
Que diferents nens han tingut reaccions al·lèrgiques després del dijous llarder al 
Parc de la Draga perquè algú havia fet servir algun herbicida. 
Hi ha hagut algun cas i tots tenien la mateixa casuística, que tots havien anat al 
Parc de la Draga. 
No sé si en tenen constància, però, ens agradaria que ens informessin i que en 
preguin les mesures oportunes.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu que sobre les reaccions al·lèrgiques la veritat és que no ens 
ha arribat cap queixa. 
En tot cas, ens ho mirarem i parlarem amb la Directora del CAP per si això ha estat 
així. 
 
El tema de les ambulàncies.   Això és veritat, però, nosaltres ens hem quedat igual. 
Però sí que ens han dit que si una ambulància medicalitzada s’ha de desplaçar ho 
ha de fer perquè aquesta ambulància porta un metge. 
I aquests últims dies hem hagut de fer servir bastant l’helicòpter;  amb el resultat 
d’una persona que se n’ha sortit i amb una altra que va morir. 
 
Quant a l’espai per a gossos.   Això ja ho hem dit.   Ho hem dit públicament i ho 
hem dit a vostè.    Que el projecte seria l’any 2016 o l’any 2017.   Per tant, partim 
de la mateixa idea. 
Estem buscant espais al Parc de la Draga que és on les associacions ens demanen. 
I, els mantindrem informats sobre aquest tema. 
 
El tema del bé comunal.   Ja li vaig dir i ho tornaré a fer. 
Per a nosaltres aquesta desafectació ja s’ha acabat.   Ara l’ha d’aprovar el Govern 
de la Generalitat;   i no defugim de parlar-ne amb el tema del ROM.” 
 
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural,  li diu que 
sobre el tema del Museu Darder.   Això es devia publicar a mitjans de gener: 
“I, tota la informació hauria sortit amb el llibretó d’informació de Cultura del mes de 
desembre. 
Durarà tot un any i no està tancat.   Hi ha activitats que encara s’han de fer.   
Concretament se celebrarà l’octubre del 2016 dins de les Festes de Sant Martirià. 
I una de les coses que ens feia especial il·lusió era poder obrir el Museu en el seu 
horari;  que es fa des del dia 2 de gener. 
Sobre el gegantó, doncs, aprofitant les ganes de la Colla Gegantera i en conveni 
amb l’Escola d’Oficis d’Olot s’estrenarà un gegantó que serà la figura del Sr. 
Darder, segurament.  Ja hi estan treballant. 
També, s’està treballant amb els col·loquis de tardor el Centre d’Estudis Comarcals i  
Turisme;  hi haurà un circuit per ensenyar les peces que hi ha allà. 
Sobre la comissió.  Hi ha tot un any per endavant, però, en una comissió tothom 
s’envalentona, els pressupostos són els que són i s’ha de gestionar el que hi ha. 
Però, si tenen ganes de treure alguna proposta per a alguna activitat estem oberts 
a qualsevol proposta.” 
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El Sr. Joan Luengo   els diu: 
“És que quan un visita altres pobles...   Per exemple, l’any passat va ser l’Any 
Sunyer a Salt;  doncs, és un any que tot el marcatge de l’Ajuntament s’hi posa -
Any Sunyer-. 
Per tant, trobo a faltar aquesta implicació de l’Ajuntament en aquest -Any Darder-.    
Potser, molts banyolins i banyolines no ho saben però moltes coses de les tenim no 
serien així.   Trobo a faltar aquesta manca d’informació.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu que, no és el centenari ni del seu naixement ni de la seva 
mort, és el centenari del Museu Darder. 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,  
els diu: 
“El nostre grup municipal ens agradaria fer un prec i també una pregunta. 
Els mitjans de comunicació estan mostrant dia rere dia l’arribada massiva de 
refugiats a Europa.   Banyoles es va declarar -Ciutat Refugi- ens agradaria saber 
com està aquest tema. 
Si se’ns pot informar com s’està gestionant aquest tema.  Si s’està parlant amb la 
Generalitat de Catalunya i amb qui més.” 
 
La Sra. Ester Busquets Fernández, Regidoria Delegada de Benestar Social,  
diu el següent: 
“Tenim pendent de convocar el Consell de Cooperació.   Ho pensem fer la setmana 
que ve. 
Ens varem reunir amb la Secretaria General d’Immigració per veure com hem de 
gestionar el tema dels refugiats; que és el que es demanava des de les 
Administracions Locals.  I, s’ha creat una comissió interdepartamental, entre les 
diferents Regidories de l’Ajuntament per poder treballar el tema amb una fitxa de 
recursos que en el Consell de Cooperació pensàvem explicar.” 
 
El Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles,    diu: 
“Una primera pregunta.   Com quedaran i de quins tipus seran els lavabos de la 
Plaça de les Monges;  i que és pensa fer en els antics lavabos de la Plaça dels 
Turers. 
Sobre les excavacions que s’estan fent al costat del Monestir i la Casa 
d’Espiritualitat;  si ens podeu explicar que s’hi acabarà fent i si s’hi farà una 
excavació completa. 
Una altra.  Sobre el Mirador i la tala del bosc.  Si s’han demanat permisos;  i si heu 
parlat amb algun forestal.   Ho dic pel volum de fusta, i que podria servir per a 
biomassa;  ja que si els pot interessar els podria sortir gratis. 
I, com a prec.   Va sobre les voreres i els passos de vianants.  Un és sobre el Carrer 
Sant Benet i el Carrer dels Valls, just a la cantonada de l’Asil.  No estan rebaixats. 
Per tant, si es pogués actuar aquí. 
El mateix passa al final de l’Avinguda dels Països Catalans.   On hi ha la parada 
d’autobusos de la Teisa.   Que cal actuar-hi.  No hi ha rebaix en una part i també 
cal actuar en la pintura del pas de vianants. 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu que vol fer un incís sobre les excavacions del Monestir: 
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“Més que res perquè és una troballa molt important en el cor de la Ciutat i en un 
espai molt sensible. 
Per tant, que si s’hi vol edificar a sobre nosaltres creiem que caldria fer un 
replantejament.  
Ens agradaria que ens aclaríssiu una mica que s’hi pensa fer en aquest espai molt 
valuós i que les troballes són molt interessants i que val la pena preservar-les.” 
 
El Sr. Alcalde  els diu que vol començar parlant dels lavabos de l’Hort de les 
Monges: 
“Seran uns tipus de lavabos semblants als que hi ha a l’Estany però no del mateix 
color.   Uns tipus de mòduls semblants. 
I els lavabos que hi ha a la Plaça dels Turers s’hauran de tapar.  Ja se’n va tapar 
un;  el que hi havia a l’altre costat. 
Allà s’hi han gastat molts diners.  Quan plou és un problema perquè queda inundat.  
I, per la gent, pel fet d’haver de baixar i pujar.  També, era un problema per 
algunes destrosses. 
Per tant, que es tancaran definitivament;  de fet, ja estan tancats. 
I, pel que fa als lavabos de l’Hort de les Monges seran a peu de carrer i de nul·la 
dificultat. 
 
Quant a les excavacions del Monestir.   Jo he de fer avui aquí un reconeixement al 
Sr. MB per la tasca que hi dur a terme referent a aquestes excavacions.   
Jo mateix amb el Regidor varem anar a veure aquestes excavacions divendres 
passat.  I, amb una cistella varem poder veure a una alçada considerable la 
magnitud de tot aquest espai. 
En el projecte es fa constar que hi podia haver l’antiga muralla.  Com també, hi ha 
una torre;  única, en aquest cas a la Ciutat. 
Els he de dir que després d’una troballa, moltes vegades el que es fa és que es 
torna a tapar i es fa una construcció a sobre.  En tot cas, en aquest moment això 
no crec que sigui així. 
S’hi estan fent aquestes excavacions.  Ha vingut a veure-ho l’arqueòloga en cap de 
la Generalitat, i, jo penso que aquestes excavacions van molt més enllà.  
Per tant, jo m’atreviria a dir que aquest espai és molt difícil d’inventariar-lo, tapar-
lo i construir-hi a sobre.   Jo crec que això no serà així. 
Encara no hi ha cap decisió pressa però per la magnitud pensaria que això s’hauria 
de mantenir i no s’hi hauria d’edificar.   I, ho dic sense haver parlat amb ningú. 
Ho dic per la seva magnitud; un espai amb una torre, on es delimita la muralla de 
la Ciutat i a més en molt bon estat de conservació. 
 
Quant als incendis provocats.   N’hem parlat amb l’Àrea de Medi Ambient i no tenim 
constància de cap incendi provocat. 
En aquest espai i a sota el Mirador nosaltres tenim l’autorització de la propietat.  I, 
el que estem fent amb el Consorci de l’Estany és convenir amb la propietat a través 
d’un conveni de gestió que ens cedissin la gestió del bosc.   Des d’aquest punt de 
vista podríem fer tota aquesta gestió i conservació. 
Per tant, aquesta és la voluntat.   No crec que hi hagi d’haver cap problema però a 
nosaltres ens agradaria actuar i gestionar-ho al llarg del temps. 
I, sobre l’aprofitament de biomassa.  Nosaltres comprem biomassa.  Quan fem una 
actuació d’aquestes nosaltres la llenya la venem.  
 
Quant a les voreres del Carrer Sant Benet i Carrer Valls.   L’idea és que ara es faci 
la primera fase del Carrer Valls i que per la segona es pugui empalmar tot seguit. 
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Per tant, que si això és molt urgent ho podem fer, però, la voluntat és acabar tot el 
Carrer dels Valls fins al final;  així com també el Carrer Sant Antoni. 
Per tant, tot això quedaria fet. 
I, pel que fa a la vorera que per un costat sí està rebaixada i per l’altra no, i, el 
tema de la pintura.   Ho passarem a la Policia Local perquè faci el que cregui més 
oportú. 
 
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts 
per Banyoles,  i diu que després de les explicacions que s’han donat sobre les 
excavacions del Monestir nosaltres voldríem modificar el nostre prec: 
“El nostre prec seria que l’Ajuntament actués en la direcció de voler preservar i no 
esperar decisions externes. 
Sinó que Banyoles vol aquest espai.   I, tenir una actitud activa de voler preservar 
aquest espai.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Jo crec que de les meves paraules se’n pot derivar això. 
Ja s’ha parlat amb els arqueòlegs en cap que potser això sigui BCIN, i, que això 
voldria dir que està automàticament preservat.   
Jo ja ho he dit que això és suficientment important, però, haurem de parlar amb 
qui ha presentat el projecte, amb qui és la propietat i amb la Comissió de 
Patrimoni, i, prendre la millor decisió.  
També, ens han avisat el Director dels Museus i els arqueòlegs, per tant, jo penso 
que és una troballa prou important com per no edificar a sobre.” 
 
 
El Sr. Alcalde   aixeca la sessió.   I els diu:  “El proper Ple com que dilluns és  
Pasqua serà dimarts, dia 29, si no hi ha cap novetat.   Moltes gràcies.” 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
21,05 hores 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, 
 
 


