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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 
DE MAIG DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19,15 hores de la tarda del dia 30 de 
maig 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. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde: 
Dóna la bona tarda a tothom i inicia aquest Ple Ordinari del dia d’avui.  
 
L’Alcalde - President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 25 d’abril de 2016 ordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 25 d’abril de 2016 ordinari. 
 
1.2.- Sorteig dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions 
Generals del dia 26 de juny de 2016. 
Mitjançant el Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, han estat convocades les 
Eleccions Generals al Congrés dels Diputats i del Senat que se celebraran el 
diumenge dia 26 de juny de 2016. 
De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de 
gener, per la que es modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General (LOREG), el President i els vocals de cada Mesa són designats per 
sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la 
Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, 
si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el 
termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació 
professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. 
També disposa que es procedirà de la mateixa manera per al nomenament de dos 
suplents per a cadascun dels membres de la Mesa i que el sorteig es realitzarà 
entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, en el cas 
d’aquestes eleccions correspon fer-se entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015. 
En l’expedient núm. H134.2016.979 relatiu a dites eleccions consta la normativa 
que regeix la designació dels membres de les Meses electorals i la Doctrina de la 
Junta Electoral Central (JEC) en relació a aquesta designació en la que en la sessió 
del 9 de febrer de 2000 acorda que “la designació dels membres de les Meses 
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electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic –i no a l’Alcalde ni a 
una Comissió designada pel Ple ni a altre membre de la Corporació en qui el Ple 
delegui-  que s’haurà de celebrar sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona –
de la que el Secretari de l’Ajuntament n’és el delegat-, la qual cosa es tradueix en 
l’adopció de les mesures que aquella consideri, en el seu cas, procedents”. 
En aquest punt de l’ordre del dia i a les ordres de la Presidència del Ple de la 
Corporació, la persona encarregada dels Serveis Informàtics procedirà a l’execució 
del programa informàtic que realitzarà electrònicament el sorteig públic. El resultat 
serà certificat pel Secretari de l’Ajuntament i tramés a la Junta Electoral de Zona 
(JEZ) de Girona. Les designacions es notificaran a les persones interessades en un 
termini de tres dies i aquestes disposaran d’un termini de set dies per presentar 
al·legacions davant la JEZ de Girona. 
Les notificacions negatives i les excuses acceptades per la JEZ es substituiran amb 
l’elector/a immediatament posterior.  
 
Parla el Sr. Alcalde. 
“Ara, per part dels Serveis d’Informàtics, podem procedir al sorteig dels Membres 
de les Meses Electorals per a les properes Eleccions a Corts Generals el qual es fa 
de manera aleatòria.”    
 
I, una vegada realitzat el sorteig es procedeix a imprimir els components de les 22 
Meses Electorals.   Consten d’un President i dos Vocals, i, dels corresponents 
suplents.   A cada Mesa Electoral hi ha 9 membres;  3 titulars i 6 suplents. 
A partir de demà es realitzen les notificacions individuals dels membres elegits en 
aquest sorteig;   els quals es poden excusar a la Junta Electoral de Zona de Girona 
d’acord amb excuses de causes justificades i motivades. 
 
1.3.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 18 
d’abril al 20 de maig de 2016. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 18 d’abril  
al 20 de maig de 2016 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm. 
2016.939, de 18 d’abril de 2016, al núm. 2016.1333, del 20 de maig de 2016. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA 
2.1.- Concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat a la Sra. Irene Rigau i Oliver. 
Vist l’informe  emès el dia 24 de maig de 2016 per l’Instructor de l’expedient de 
concessió de la Medalla d’or de la ciutat, que es transcriu a continuació: 
 
“Miquel Noguer i Planas, com a instructor de l’expedient de concessió de la Medalla d’or de la 
ciutat núm. A211.01.2016.975, emet informe en base als següents 
A N T E C E D E N T S : 
Primer. Que en virtut de Decret d’Alcaldia núm. 2016.1296 del dia 18 de maig de 2016 ha 
estat incoat l’expedient d’atorgament de la Medalla d’or de la ciutat de Banyoles a la Sra. 
Irene Rigau i Oliver, en reconeixement dels serveis a la ciutat de Banyoles en l’àmbit social i 
educatiu, nomenant instructor de l’expedient a aquesta Alcaldia i Secretari de l’expedient al 
Sr. Jordi Turon Serra, Secretari de l’Ajuntament de Banyoles. 
Segon. Que aquest Instructor ha consultat persones i entitats vinculades a la Sra. Irene 
Rigau i Oliver per a explicar en el seu informe institucional el paper d’aquesta persona en la 
societat banyolina. 
Tercer. Que la normativa aplicable a aquest procediment administratiu és la següent: 
- Articles 189 a 191 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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- Reglament d’honors i distincions de la Ciutat de Banyoles. 
Per tot l’explicitat, l’Instructor de l’expedient a dalt referenciat emet el següent 
I N F O R M E : 
Irene Rigau i Oliver 
La família 
Irene Rigau i Oliver va néixer a Banyoles el de 22 de juny de 1951. És filla d’una família molt 
coneguda a Banyoles. És de can Rigau, de la nissaga de rellotgers de can Parrassa de la 
plaça Major. El seu pare, el banyolí Antoni Maria Rigau i Rigau, però, no es va dedicar 
finalment a la rellotgeria. La seva mare  va ser Teresa Oliver i Gasau, de Cornellà del Terri. 
El matrimoni va tenir dos fills més, la Gemma i l’Anton Maria. La família vivia al carrer de 
Sant Martirià, a can Carré. Posteriorment, es van traslladar al barri de Sant Pere (al carrer de 
Joaquim Hostench i Torrent). 
La notícia del seu bateig va aparèixer publicada a la premsa local, en concret a la revista 
Horizontes, del juny de 1951: 
"Bautizo.- El hogar de los esposos Rigau-Oliver se ha visto alegrado con la venida al mundo 
de una hermosa niña, segundo fruto de su matrimonio, que el día 26 del corriente y en la 
Pila Bautismal de la Parroquia de Santa María dels Turers se le impusieron los nombres de 
Irene, Teresa y Antonia. Con tan fausto motivo nos es grato dar la más cordial enhorabuena 
a nuestro estimado Director y a su señora esposa." 
Els seus estudis 
Irene Rigau va estudiar a la Academia Abad Bonito. Posteriorment, es va sentir atreta pel 
món de l’ensenyament i va anar a l’Escola Universitària del Professorat de Girona, a l’Escola 
Normal. Va esdevenir, doncs, mestra de primària (diplomada en Educació General Bàsica), i 
es va especialitzar en parvulari. 
Més endavant es va llicenciar en Psicologia educacional a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. I va seguir els cursos pertinents per obtenir el títol de mestra de llengua catalana 
a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
A més a més, va fer un curs de pedagogia a la Universitat Catòlica del Sacro Cuore de Milà i 
un curs de Funció Gerencial en Administracions Públiques a ESADE. 
La seva professió 
Una vegada va tenir el títol de mestra de primària es va dedicar intensament a la professió (i 
vocació).  
Va fer de mestra, a l'ensenyament públic, a Brunyola, Salt, Argelaguer, Quart, Celrà i Girona. 
El 1982 era professora del Departament de Preescolar de la Normal de Girona i inspectora de 
l'ensenyament primari a l'Alt Empordà.  
En definitiva, Irene Rigau ha exercit la docència en l’ensenyament públic d’infantil, de 
primària. I, posteriorment, també ha accedit al cos de professors d’educació secundària i a la 
Universitat com a professora de psicopedagogia, prelectura i preescriptura, de ciències de 
l'observació i pràctiques escolars a la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona; i de 
polítiques educatives i legislació escolar a la Universitat Oberta de Catalunya. 
La seva activitat política 
Irene Rigau, a més d'interessar-se pel món de l'ensenyament, ha intentat incidir-hi. I per 
aquest motiu, per a transformar el món de l'ensenyament (i el món en general), es va 
acostar a la política. 
La seva activitat política l’ha desenvolupat a Convergència Democràtica de Catalunya. Hi està 
afiliada i pertany al Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya i va presidir 
la ponència segona de l'onzè congrés del partit. També és membre de l'executiva de 
Convergència Democràtica de Catalunya i del Secretariat Permanent. 
Ha ocupat diferents càrrecs. Va ser representant de la Generalitat provisional a la Diputació 
de Girona per a la coordinació de les Escoles d’Adults municipals. L’any 1980 va ser 
nomenada membre del Consell de l’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i, després, 
va ser cap dels serveis territorials d’Ensenyament a Girona (1982-1986), de la secretaria del 
Consell Escolar de Catalunya (1986-1989), sotsdirectora general de Formació Permanent 
(1989-1993) i, per últim, de la secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (1993-
1999). 
Des del 2003 és diputada al Parlament de Catalunya (en representació de Girona, el 2003 i 
2006, i Barcelona). Entre d’altres coses, al Parlament de Catalunya, ha estat portaveu de la 
Comissió d’Educació i ponent de la Llei d’Educació de Catalunya, presidenta de la Comissió 
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d’Estudi de la Situació de les Persones amb discapacitat i presidenta de la Comissió sobre els 
drets de les dones. 
Ha estat consellera de la Generalitat de Catalunya.  Va ser consellera de Benestar Social i 
Família (1999-2003) i d’Ensenyament (2010-2016). 
El setembre de 2015 va ser imputada, junt amb Artur Mas (llavors president de la 
Generalitat de Catalunya) i Joana Ortega (vicepresidenta), d'un presumpte delicte de 
desobediència, malversació, prevaricació i usurpació arran de la Consulta del 9 de novembre 
de 2014. 
La seva activitat social i educativa 
Irene Rigau des de jove s’ha implicat a la vida social banyolina, sobretot a través de la 
parròquia de Santa Maria dels Turers. 
El 1971 estava vinculada a la parròquia i formava part de l'equip responsable de l'escoltisme 
a Banyoles. L’escoltisme va ser una de les seves passions de joventut i va arribar a tenir 
càrrecs a nivell provincial: el 1969 era responsable pedagògica de les Noies Guies

 
de Sant 

Jordi de la demarcació de Girona. 
També va intervenir en l’organització de les escoles d’estiu dels mestres i va ser membre 
fundadora del “Moviment de Mestres”. 
Tot i residir fora de Banyoles, sempre hi ha tingut una presència i un compromís especial (és 
una banyolina de la diàspora). Sempre que ha pogut, s'ha implicat en activitats banyolines. A 
tall d'exemple, i sense ésser exhaustius, esmentarem que va formar part del premi Baldiri 
Reixach per escoles, mestre i alumnes (1981-1982), va intervenir en la construcció de 
l'institut de Formació Professional (l'actual INS Josep Brugulat, 1983), va inaugurar la Mostra 
de Treballs dels Alumnes de la Formació Professional de 1983, va assistir a la Jornada 
d'Escola Catalana (celebrada l'11 de juny de 1983 a Banyoles), va participar en el 25è 
Aniversari del Col·legi Baldiri Reixac (1984), va intervenir en la setmana de la Formació 
Professional banyolina (1984), va participar en l'Homenatge al Professor Erundino Sanz i 
Sánchez (1985), etc., etc. 
No es fa estrany, doncs, que tota aquesta activitat (i la seva estimació per Catalunya i per 
Banyoles) ha comportat el reconeixement de diferents entitats banyolines i particulars: 
“Per la seva activitat personal i política ha estat una de les protagonistes indiscutibles dels 
esdeveniments més importants dels darrers temps”. 
I:  
“La trajectòria de la Irene ha estat forjada especialment en els àmbits educatius, on va 
mostrar la seva vàlua ja com a mestra, professora i professora universitària, accedint, 
progressiva i meritòriament a d’altres nivells com a gestora. Posteriorment arribà a fer-se 
càrrec de responsabilitats polítiques importants i coneguts per tothom, com Consellera de 
Benestar i Família en el govern de la Generalitat de Catalunya en una primera etapa, i més 
endavant com a Consellera d’Ensenyament”. 
O que: 
“Com a responsable màxima d’aquesta Conselleria, hem de ressaltar en particular el seu 
paper valent, compromès i decidit en moments delicats sobre múltiples aspectes, com la 
delicada situació econòmica de la Generalitat que ha hagut d’afrontar. Per altra part, els 
intents constants del govern central contra el català i la immersió lingüística. En aquest cas, 
ella ha fet valdre l’ampli consens social en aquesta implantació i l’aval de les comunitats 
educatives científiques i polítiques europees. En tot moment ha donat mostra d’una fermesa i 
voluntat indiscutible a l’hora d’haver-se d’enfrontar amb el Ministerio i especialment amb el 
ministre José Ignacio Wert, defensant sempre els nostres drets d’una manera molt digna”. 
O que: 
“Des d’aquesta alta responsabilitat de Govern, també cal esmentar la fermesa política a favor 
de l’autodeterminació de Catalunya i la seva implicació en el procés democràtic per 
aconseguir-la, que l’ha portat a ser imputada per les autoritats judicials espanyoles amb 
motiu de la consulta popular del 9N.” 
I, finalment, que: 
“Tot i que aquests compromisos i esculls li ha absorbit el seu temps, mai no s’ha oblidat de 
Banyoles ni de la seva gent, acudint sovint a molts dels actes, esdeveniments o 
representacions als que se l’ha convidat. Ha volgut estar sempre informada de moltes de les 
activitats que fem aquí, a les que ha ajudat o estimulat a mesura del que ha estat possible. 
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Podem dir que, encara que allunyada de Banyoles i molt ocupada, ha viscut sempre pendent 
del batec dels banyolins.” 
I per tots aquests motius, aquestes entitats banyolines i particulars han sol·licitat a 
l’Ajuntament de Banyoles (el dia 2 de maig de 2016, entrada núm. 5694 del Registre 
General de la Corporació) que considerés Irene Rigau i Oliver mereixedora de la Medalla d'Or 
de la Ciutat. 
La família Rigau s'ha implicat molt en la vida de la ciutat de Banyoles i ha donat molt a 
Banyoles: Antoni Maria Rigau i Rigau va ser Cronista Oficial Honorari de la ciutat (nomenat el 
1979) i Medalla d’Or el 1999, i Gemma Rigau i Oliver ha estat pregonera de la Festa Major de 
Sant Martirià el 2014.  Tots els tres germans Rigau i Oliver, tot i viure fora de Banyoles, hi 
estan estretament vinculats i segueixen (i viuen) el dia a dia del batec ciutadà banyolí. I són, 
no podia ésser d'una altre manera, una família estimada a la població. 
Irene Rigau i Oliver és, en primer lloc, una banyolina, una mestra i una persona que s’ha 
dedicat a la política per a intentar millorar el seu país. És la primera banyolina que ha estat 
consellera de la Generalitat de Catalunya. Mai ha oblidat Banyoles i sempre que l'Ajuntament 
o entitats banyolines l'han necessitat ella ha respòs afirmativament. Per tots aquest motius, 
Irene Rigau i Oliver, per la seva activitat en l'àmbit social i en el món de l'ensenyament, es 
fa mereixedora de la Medalla d'Or de la ciutat de Banyoles. 
 
Vist l’informe núm. 2016.1540 emès en data 24 de maig de 2016  pel Secretari 
sobre l’expedient de concessió de la Medalla  d’Or de la Ciutat de Banyoles a la Sra. 
Irene Rigau i Oliver. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de Banyoles a la Sra. Irene Rigau i 
Oliver, en reconeixement als serveis a la Ciutat de Banyoles i a la seva activitat en 
l’àmbit social i en el món de l’ensenyament. 
Segon. Lliurar la Medalla d’Or en un acte públic d’homenatge a la Sra. Irene Rigau i 
Oliver que prèviament s’anunciarà. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
“Faig una mica d’història en aquest sentit. 
Es porta en aquest plenari després que quan la Sra. Irene Rigau era Consellera ja  
se’ns havia fet arribar aquesta proposta.  Però, nosaltres havíem dit que mentre 
ella exercia el càrrec no ho consideràvem oportú.   
I ara, quan ella ha deixar de ser membre del Govern de Catalunya, una colla 
d’entitats i de ciutadans i ciutadanes de Banyoles ens han fet arribar uns fulls 
d’adhesió a aquesta proposta;  que ve de la societat civil posant de manifest tot el 
currículum de la Sra. Irene Rigau. 
Jo crec que avui no s’ha de valorar la tasca, en major o menor encert, com a 
Consellera de Benestar Social i Família així com d’Ensenyament, sinó que avui s’ha 
de valorar la trajectòria personal de la Irene Rigau.  I, també, que hagi estat la 
primera ciutadana de Banyoles com a membre del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
Ha defensat i s’ha interessat per la Ciutat de Banyoles en els diferents àmbits de la 
seva història;  com a escolta, com a mestra de poble, com a inspectora, com a 
directora de serveis territorials.   Això ho diu el seu currículum personal.  
I, ha tingut un paper destacat en les urnes del 9 de novembre.   Que, això ha fet 
que en aquests moments estigui imputada.  Així com també, en la defensa de la 
llengua catalana i del model en immersió lingüística. 
Nosaltres valorem totes aquestes qüestions que he resumit per les quals s’eleva 
aquesta proposta al Ple d’avui.  Els vull recordar que nosaltres hem fet dues 
comissions informatives, per tant, això és el que posem a consideració dels 
diferents grups municipals. 
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També, vull dir que sempre s’ha tingut com a norma en la concessió de les 
medalles d’or d’aquesta Ciutat, si no és així haurem d’assumir-ho, que hi hagi el 
màxim de consens possible.   I, aquesta vegada ha estat la que més adhesions hi 
ha hagut. 
En tot cas, vull agrair al Sr. Joan Parnau, que estiguin avui en aquest Ple, ja que 
són ells que m’han fet arribar aquesta proposta.” 
 
Explicació del Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal 
d’Iniciativa per  Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
“Per al grup municipal d’Iniciativa avui és un dia que ens dol perquè no ens agrada 
arribar a aquesta situació. 
Totes les medalles d’or que s’han atorgar des de que aquest grup existeix en 
aquest Ajuntament sempre havien estat per unanimitat.  Avui serà per majoria de 
dos grups municipals, i, hi haurà dos grup que no hi votaran a favor. 
La coherència en la política és un valor important.  Per tant, molta gent que creu en 
Iniciativa no podria entendre com, havent-nos manifestat en algunes decisions 
politiques que ha pres la Sra. Irene Rigau, avui li entreguem un premi. 
Per tant, nosaltres volem ser coherents. 
I, ens sap greu perquè en la seva tasca banyolina sí podríem destacar moltes 
coses.  Però, el seu bagatge té clars i obscurs.  Tots recordem les retallades en 
educació;  recordem les situacions creades en les beques menjador.  I, podem 
recordar que mentre disminuïen els diners en els serveis públics en determinades  
escoles es  mantenien. 
És un no tranquil, perquè ens sap greu per la figura, per la Ciutat, pels impulsors,  
però, avui el nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde. 
“Només una reflexió. 
Banyoles no decideix donar una Medalla d’Or de la Ciutat per decisions polítiques 
sinó per la seva trajectòria personal. 
Vull recordar que quan varem concedir la Medalla d’Or a Mn. Pere Bach no va ser  
pels seus sermons millors o pitjors sinó per la seva trajectòria personal, que al llarg 
de molts anys va dedicar una vida a Banyoles i per Banyoles. 
I, avui, jo crec que l’esperit dels impulsors d’aquesta iniciativa no ha estat una 
valoració política de la Sra. Irene Rigau sinó que és, des del seu naixement fins a 
dia d’avui, per la seva trajectòria envers Banyoles.” 
 
Intervenció del Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la 
CUP: 
“El nostre no és rotund, no és tranquil, i no és per qüestions polítiques. 
No podem concedir la Medalla d’Or de la Ciutat de Banyoles a la Sra. Irene Rigau 
perquè és una persona que no genera consens.  Ens sembla que ha sortit de part 
de la societat civil però no de tota. 
Per tant, considerem que ens cal atorgar-ho a aquelles persones que ens 
representen a tots i a totes i aquesta proposta no és el cas. 
La medalla d’or es dóna a aquelles persones que han destacat a la vida banyolina i 
la Sra. Irene Rigau no ha desenvolupat ni ha destacat per la seva tasca professional 
ni a Banyoles ni al Pla de l’Estany;   ha estat mestre i ha estat inspectora però mai 
de Banyoles ni del Pla de l’Estany. 
Per això, pel que trobem en l’informe de l’arxiver municipal ens sorprèn que se li 
doni la Medalla d’Or de la Ciutat de Banyoles. 
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I, destacar que s’imposa per majoria absoluta, no per consens aquest 
reconeixement; i, com que creiem que hi ha d’altres persones que es podem 
merèixer aquesta medalla votarem en contra de concedir aquest honor. 
Els volem afegir que si calen propostes en podem afegir nosaltres.  I com que la 
Medalla d’Or de la Sra. Irene Rigau surt només d’un sector de Banyoles potser fora 
bo plantejar-se concedir la medalla d’or per votació pública o consulta popular, o, a 
través d’un procés participatiu;  d’altres formes que siguin més representatives. 
D’aquesta manera, possiblement, buscaríem punts de consens i no una proposta 
que ens divideix i que no ens fa sentir orgullosos.  Per tots aquests motius votarem 
en contra.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Jo entenc que per a la trajectòria d’una banyolina sí que se li ha de concedir la 
Medalla d’Or de Banyoles. 
En tot cas, li he de dir una cosa. 
En d’altres ocasions jo no he sentit en cap cas, si ha estat per una part de la 
població o si hi ha d’haver un procés participatiu. 
I una altra cosa.  Quan tots els grup hi estan d’acord ningú parla d’un procés 
participatiu.  Per tant, el discurs ha de ser sempre el mateix.  En aquest cas no és 
així.   Aquesta també és una proposta de la societat civil.  No és de cap grup 
municipal; aquesta proposta neix de la societat civil, ens la fan arribar i la 
proposem com va quedar clar en la Junta de Portaveus. 
En tot cas, aquesta és la seva posició.   Però, està clar el que avui es valora i el que 
avui es votarà.” 
 
Defensa la proposta la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup 
municipal de Junts per Banyoles:  
“Junts per Banyoles, Esquerra Republicana, ens adherirem a la petició que d’una 
colla d’entitats i de particulars ha fet per demanar la Medalla d’Or de la Ciutat per la 
Irene Rigau. 
Però, hem de dir, ja ho varem dir en el seu moment, que ens hauria agradat una 
mica més de distància en el temps, entre la seva tasca de govern i aquest 
reconeixem ciutadà.  Possiblement, més tard, no hi hauria hagut la situació que ara 
es dóna.  Aquesta tensió marcada per les diferències politiques. 
D’altra banda, el fet que estigui encausada per la convocatòria del 9N, que hagi 
defensat la nostra llengua aplicant amb fermesa les lleis catalanes fetes pel nostre 
Parlament, tot això ens ha portat a valorar que era just des de la Ciutat rebés un 
reconeixement i una força per mantenir els seus valors que, evidentment, també,  
són els nostres.  
Nosaltres creiem que sumar actius és molt millor que restar, tot i que a vegades 
amb l’acció política ens oblidem que hi ha discrepàncies.  Ens sembla que cal 
valorar més les coincidències.  Això és el que hem fet.  Per això ens dol que no 
s’hagi pogut consensuar aquesta concessió com sempre s’havia fet. 
Per tant, pensant en tot el que ens uneix nosaltres ens sumarem a aquest 
reconeixem que vol fer la Ciutat a una persona que, com tants d’altres mestres han 
lluitat des dels seus orígens professionals.  Va començar amb una acció política.   
D’aquesta acció política valorem la defensa de les nostres lleis educatives contra la 
Llei Wert, d’un mal record.  I, hem vist com s’ha mostrat decidida a tirar endavant 
el procés d’emancipació nacional i que, a la vegada, ha portat sempre al cor i al cap 
la nostra Ciutat.  Per tot això, ens hi adherim.” 
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Exposició del Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de 
Convergència i Unió: 
“Tal i com ha comentat el Sr. Alcalde nosaltres també ens sumarem a favor de la 
concessió de la Medalla d’Or a la Sra. Irene Rigau. 
Ens sumem a la iniciativa que un grup de la societat civil de Banyoles ens ha fet 
arribar.  Ho fem per trajectòria, per influència i per transcendència que ha tingut la 
persona de la Irene Rigau. 
Ens sembla que és un acte de justícia donar-li la Medalla d’Or d’aquesta Ciutat. 
Jo crec que reuneix valors que són comuns als quatre grups polítics que avui 
representen aquest Ple de l’Ajuntament. Des del compromís que ha tingut 
històricament, ja des de la seva època d’estudiant, i, el seu compromís amb 
l’educació pública;  també, la seva catalanitat sense cap dubte; activa, prudent i 
alhora, també, valenta i ferma.  
En la defensa de la llengua catalana i del model d’immersió lingüística i com no del 
9N, pel dret dels catalans a votar i pel dret a decidir. 
Sé que algun grup polític ha fet l’argumentació a partir de la gestió dels últims anys 
com a consellera. Jo penso que fer-ho d’aquesta manera és fer-ho des d’una visió 
reduccionista.   
I, com a banyolina, ha estat també una bona ambaixadora.  Per tant, sap greu que 
alguns es quedin només amb el concepte de les retallades.  I cal dir com a Regidor 
d’Educació que els últims anys que he estat Regidor d’Educació han estat els anys 
de més dotació econòmica en matèria d’educació en aquesta Ciutat.  
Per tot això, creiem que és un acte de justícia, per tant, ens sumem a la iniciativa 
de gran part de la societat civil.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Concessió de la Medalla d’Or de la 
Ciutat a la Sra. Irene Rigau i Oliver, essent la votació de 14 vots a favor (grups  
municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 vots en contra (grups  
municipals:  CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Alcalde  els diu que, el dia, l’hora i el lloc es dirà més endavant ja que ho 
hem d’acabar de parlar, fins i tot, amb la Sra. Irene Rigau.  Per tant, es farà un 
acte públic. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
3.1.- Aprovació del Pla d’Actuació 2016-2019.  Pla Local d’Inclusió Social 
de la Ciutat de Banyoles. 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2010, va 
aprovar el pla d’actuació 2009-2013 del PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL DE LA 
CIUTAT DE BANYOLES. El Pla local d’inclusió social es desenvolupa amb l’impuls de 
la Generalitat de Catalunya, concretament el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, i a iniciativa, primer de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany.  
Atès que el Pla Local d’Inclusió Social és un document estratègic que traça els eixos 
d’actuació que es duran a terme en els propers quatre anys a Banyoles amb 
l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones que hi viuen i treballar 
per una major cohesió social. 
Atès que el Pla local d’inclusió social de Banyoles segueix l’estratègia europea 
d’inclusió social engegada l’any 2000 a la Cimera europea de Lisboa, i l’estratègia 
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del govern de la Generalitat de Catalunya amb el Pla contra la pobresa i per a la 
Inclusió Social a Catalunya 2015-2019. 
Atès que l’elaboració i el desenvolupament del mateix pla recull l’experiència i el 
coneixement acumulats de l’anterior Pla d’Inclusió Social, que ha contemplat no 
només estudis i radiografies de les problemàtiques de Banyoles i comarca sinó la 
col·laboració i la participació d’entitats, ajuntaments, i tècnics a través de les 
diferents taules i grups de treball que des de 2009 s’han constituït 
Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
APROVAR   el Pla d’Actuació 2016-2019, del Pla local d’inclusió social de la Ciutat de 
Banyoles, que s’adjunta a l’expedient a efectes de motivació. 
 
Explicació de la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora Delegada de 
Benestar Social: 
“Aquest Pla que presentem avui s’ha elaborat a partir d’un diagnòstic elaborat l’any 
2004.  Aquest pla és dinàmic i tot hi haver-hi quatre línies estratègiques es 
reformularà anualment segons les necessitats que es presentin en el territori. 
Les quatres línies que es divideix aquest pla són el disseny d’exclusió social de la 
lluita contra la pobresa, conjuntament, amb d’altres agents del territori. 
En aquesta línia les accions que s’han plantejat aquest any van dirigides a la 
cobertura de les necessitats bàsiques, la formació i l’atenció als col·lectius més 
vulnerables. 
La segona línia és la formació de mesures per fomentar la inclusió social de tota la 
ciutadania, conjuntament, amb d’altres agents del territori amb un pla d’acció 
destinat als col·lectius infantils, la discapacitat, la gent gran, la immigració, les 
víctimes de violència i un treball per la igualtat de gènere. 
La tercera línia és potenciar el treball en xarxa i la participació activa de la 
ciutadania amb accions com coordinar els agents socials del territori per dinamitzar 
les diferents taules i espais. Activitats per potenciar el coneixement del teixit 
associatiu del territori i participació en espais de salut comunitària per a la protecció 
de les dones 
I, finalment, la quarta línia és la transferència de coneixements del territori sobre 
l’exclusió i la inclusió social encaminades a la creació de l’observatori social sobre la 
realitat social de la població.” 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
“Val a dir que és un programa de quatre anys de durada.  I, és evident que al llarg  
del camí s’hauran d’anar adaptant les qüestions que vagin sortint a cada moment.” 
 
Parla el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:   
“Fa un any, quan hi havien les Eleccions Municipals, tots parlàvem dels problemes 
socials, de la Ciutat i de com abordar-los;  com fer propostes.  Nosaltres sobre la 
taula varem posar un pla de rescat ciutadà. 
Ara, nosaltres, llegint aquest pla d’inclusió, trobem que és una bona eina en aquest 
sentit;  fer una diagnosi de la ciutat i a partir d’aquí fer unes propostes. 
Per tant, fins aquí està tot correcte i no tenim res a dir. 
Però, els plans considerem que haurien de fer un pas endavant i més ferm. 
Hem trobat que aquest pla no se’ns hagi presentat una mica abans de la comissió 
informativa per poder fer-hi alguna proposta més concreta.  Com també que 
aquestes propostes d’aquest pla tinguin una finalitat numèrica o de resultat;  que 
tinguin un objectiu clar. 
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També, ens ha faltat una memòria econòmica de les propostes. 
Per tant, davant d’aquestes exigències que fem i com és revisable anualment, els 
propers anys ens ho portin.  És el camí a seguir, és un bon camí, són unes bones 
propostes, tenen uns bons objectius, però, per aquestes mancances el nostre grup 
abstindrà.” 
 
Resposta de la Sra. Ester Busquets: 
“Sobre el que ha anat dient les propostes són obertes. 
És un pla d’inclusió dinàmic que anirà canviant, per tant, les accions es poden 
revisar periòdicament. 
Nosaltres els varem passar el resum de les accions;  falta el cronograma, per tant,  
això sí que li podríem passar. 
En relació a les memòries.  Les memòries estan fetes i tenim la memòria d’aquest 
any.  Ara estem potenciant la creació d’aquest observatori social que permetrà fer 
una anàlisi continuada de la realitat social del territori, ja que fins ara no era 
possible.  Per tant, la intenció és acabar amb aquest observatori social per poder 
fer unes anàlisis periòdicament. 
I sobres els costos.  Tenim la memòria econòmica i l’estudi de costos, que es 
realitza cada any, a la Regidoria de Benestar Social i que si cal està a disposició de 
vostès.” 
 
Rèplica del Sr. Joan Luengo: 
“Nosaltres tenint la confiança, ens pensàvem que aquesta era tota la documentació. 
Per tant, de cares a pròximes comissions informatives demano si ens ho poden fer 
arribar.” 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
“Només vull fer una observació. 
No partim de zero.  si analitzéssim la documentació que tots tindrem el que es 
proposava en el PLIS del 2009 al d’ara ha anat canviant.  
És dir, adaptar-nos a la realitat actual més el que hi pot haver fins el 2019 en 
aquest pla i que serà una cosa per tant movible.” 
 
Parla el Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
“Nosaltres, el nostre grup com a CUP, creiem molt en aquest treball. 
Estem satisfets amb el que se’ns va presentar.  Hem demanat més informació i 
se’ns ha fet arribar.  I, valorem que és un treball interessant per lluitar contra les 
desigualtats. 
Però, volen fer un toc d’atenció. 
Fent referència a la gestió pública o privada, demanar a aquesta Administració que 
no tinguem la temptació de deixar en mans privades alguns dels serveis socials.  
Entenem que aquest pla és viu, i, ens animem a ser innovadors a buscar més i 
millors respostes.  Per tant, entenem que pot ser una bona eina aquest PLIS útil 
per la justícia social que combatin la exclusió i la pobresa. 
En aquest sentit votarem a favor.”  
 
El Sr. Alcalde li diu que moltes de les col·laboracions són sense ànim de lucre.    
 
 
 
 
 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 11

El Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles diu: 
“Després de la lectura de la documentació que ens heu passat hem quedat 
sorpresos de les xifres.  Per exemple, 3.900 persones amb vulnerabilitat, és molta 
gent. 2.160 de dependència,  discapacitats 928.  Vull dir que hi ha molta feina. 
Com a pla estratègic un 10;  com tots els plans i el desenvolupament que s’hi ha de 
fer.  Però, tenim uns petits incisos. 
Heu parlat de drets d’oportunitats, però, jo trobo a faltar els deures.  Ho treballem 
molt poc això.   I, de les causes dels problemes tots en depenen molt.  Hi ha moltes 
lleis laborals dolentes.  Per tant, demano que des d’un nivell polític s’ha de 
denunciar això, i, reclamar un estat com ha de ser per a tots nosaltres. 
També, hi ha molta gent enquistada en mantenir famílies d’origen.  Això vol dir que 
hem de ser valents i que els plans han de denunciar situacions molt compromeses.” 
 
Resposta de la Sra. Ester Busquets: 
“Totalment d’acord amb els deures de la ciutadania.  És una feina que s’ha de 
donar a conèixer.  I, en prenem nota per tal de dur a terme la seva idea. 
I sobre les situacions més vulnerables.  És amb el que estem treballant, en donar 
eines a aquests col·lectius.   Per tant, la nostra política és preguntar-los què 
necessiten i ajudar-los amb les seves necessitats.”   
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Pla d’Actuació 2016-2019.  Pla Local 
d’Inclusió Social de la Ciutat de Banyoles, essent la votació de 16 vots a favor 
(grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció 
(grup  municipal: ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
4.1.- Modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la delegació de la 
gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans de la Ciutat de 
Banyoles. 
Atès que en data 11 d’octubre de 2011, en virtut de l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2011, es va 
formalitzar el conveni de delegació de la gestió del servei públic de recollida de 
residus sòlids urbans de la ciutat de Banyoles amb el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany. 
Vist que l’acord quart del conveni disposa que la freqüència de recollida del rebuig 
domèstic als sectors del barri vell i de La Farga s’estableix en 6 dies a la setmana, 
de dilluns a dissabte ambdós inclosos. 
Vist l’informe núm. 2016.1103 emès el dia 18 d’abril de 2016 pel Servei municipal 
de Medi Ambient i Via pública, segons el qual: 
“..... Que la freqüència de recollida del rebuig domèstic s’establia en 6 dies a la 
setmana a tots els contenidors situats als sectors del barri vell i de la Farga (de 
dilluns a dissabte) i 4 dies a la setmana a tots els contenidors de la resta dels 
sectors. 
Que a conseqüència de l’augment de la generació de residus, i de les 
problemàtiques existents a la ciutat a causa d’acumulacions de residus en els dies 
en què no hi ha recollida de rebuig a les àrees d’aportació municipal, en data 29 de 
gener de 2016 es va sol·licitar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany que 
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s’incorporés una recollida extraordinària als contenidors situats al barri vell i de la 
Farga, a partir del mes de febrer de 2016 (RGS 2016.345). 
Que per tant, i vista la resposta del Consell Comarcal del Pla de l’Estany de data 21 
de març de 2016 (RGE 2016.3360) en la qual ens comuniquen que el cost per la 
recollida extraordinària és de 250 € + IVA setmanals, amb un màxim de 13.000 € 
+ IVA anuals. 
Que a conseqüència de l’augment de la generació de residus real des de la 
delegació de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans, a finals 
del 2011 fins a l’actualitat, s’informa favorablement a l’ampliació de la delegació del 
servei de recollida de rebuig a la ciutat de Banyoles pel Ple Municipal, en el sentit 
d’implantar una recollida extraordinària de rebuig en els contenidors situats al barri 
vell i al barri de la Farga, per tal de millorar aquest servei públic i dimensionar-lo a 
les necessitats actuals de la ciutat de Banyoles, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2016. 
Que el cost del servei de recollida de residus per aquest any 2016 és de 171.643,16 
€ (IVA inclòs), corresponent al cost del servei de recollida de residus més el cost de 
la part proporcional (1 de febrer fins 31 de desembre de 2016) de la recollida 
extraordinària, amb càrrec a la partida pressupostària 2016.21.94200.46504. TCC. 
RECOLLIDA REBUIG, corresponent a 158.443,16€ (IVA inclòs) del servei de 
recollida del rebuig que es presta actualment més la part proporcional de 48 
setmanes (la recollida extraordinària es presta en dilluns matí) des del dia 1 de 
febrer fins al 31 de desembre de 2016, amb el 10% d’IVA inclòs, que suma la 
quantitat de 13.200 €”. 
Vist que l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, Text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca, 
entre d’altres, l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis i que les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
Atès que existeix consignació suficient i adequada, per vinculació jurídica de crèdits 
de les partides pressupostàries del programa 94200. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la delegació de la gestió del 
servei públic de recollida de residus sòlids urbans de la ciutat de Banyoles en el 
sentit d’implantar una recollida extraordinària de rebuig en els contenidors situats 
al barri vell i al barri de la Farga de la ciutat de Banyoles, amb efectes del dia 1 de 
febrer de 2016 i per un preu setmanal de 250,00 € més el 10% d’IVA. 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de 171.643,16 € (10% d’IVA inclòs) 
amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany corresponent a la despesa de l’any 
2016 de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans de la ciutat 
de Banyoles inclòs l’increment de despesa per una recollida extraordinària des de 
l’1 de febrer de 2016 (48 setmanes), amb càrrec a la partida pressupostària 
2016.21.94200.46504 “Transf. a Ent.Locals Terr. TCC – Recollida rebuig”. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Crec que vaig cometre un error en la comissió informativa.  Vaig dir que era per 
l’estiu però la necessitat d’ara és per tot l’any.   
Per tant, quan ho incorporem en el Pressupost no és per uns mesos sinó que és fins 
el 31 de desembre.  I, l’any que ve s’haurà de pressupostar tot. 
L’àmbit queda molt ampliar.  Va des de la Vila Olímpica fins al Barri de la Farga. 
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Intervenció del Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor Delegat de Medi Ambient: 
“Com a conseqüència de les circumstàncies en la recollida de residus sòlids urbans 
que hi havia en diferents punts de la Ciutat, primer, s’havia optat per ampliar una 
recollida extra a la setmana durant l’estiu.  Llavors, s’ha anat veient que el consum 
ha canviat.  No saben el perquè d’aquest major consum, però, s’ha vist la 
necessitat de donar un millor servei com requereix la ciutat i, per tant, s’amplia 
aquesta recollida. 
Ja ha entrat en funcionament el mes de febrer i està previst que sigui durant tot 
l’any.” 
 
El Sr. Alcalde vol donar un apunt: 
“Diu que això va baixar quan varen baixar les deixalles. 
Ara Banyoles ha augmentat la freqüència. 
Anem conjuntament amb el Consell Comarcal que és qui té aquest control.  
Banyoles té el 70% aproximadament de la seva quantitat, i, això vol dir que 
aquesta freqüència ha crescut.” 
 
El Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles els diu:  
“Estem a favor d’aquestes modificacions que es presenten. 
I aprofitem això per comentar que aquest nou plec que s’ha aprovat un dels 
avantatges que té és que alguns dels Ajuntament de la comarca s’apuntin al porta a 
porta. 
I parlant de residus ens agradaria que l’Ajuntament de Banyoles pogués estudiar la 
possibilitat d’acollir-se com d’altres municipis de la comarca ja han manifestat.  Fer 
un estudi per saber quin impacte tindria i què suposaria per la Ciutat posar-nos en 
aquest porta a porta.   Ja que sigui quan sigui serà el sistema que es farà arreu.  
Per tant, que tota la informació que puguem tenir és interessant per poder fer els 
debats que hàgim de fer.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“És un tema de debat del Consell d’Alcaldes que es va fer l’any passat i ha 
començat aquest any, i, ha de continuar. 
Per tant, estarem amatents, com no pot ser de cap altra manera, de tota aquesta 
circumstància.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany per la delegació de la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids 
urbans de la Ciutat de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
4.2.- Aprovació inicial de la modificació puntual del TR de les Ordenances 
d’edificació del municipi de Banyoles. 
Vist l’informe número 2016.1554 emès per l’arquitecte municipal i la TAG de l’àrea 
de Serveis Territorials, d’acord amb el qual l’Ajuntament de Banyoles en data 1 
d’octubre de 2007 va aprovar definitivament el text refós de les ordenances 
relatives a l’edificació del municipi de Banyoles, modificat per acord del Ple de data 
28 de juny de 2010 i per acord del Ple de data 7 de maig de 2012. 



 

 14

El Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles (TRPGOU) aprovat 
definitivament en data 18 de desembre de 2001 no té una regulació específica per 
a les pèrgoles.  
L’article 6 de la secció primera de l’annex I del TRPGOU regula els cossos sortints 
habitables i ocupables; tancats, semitancats o oberts. En aquest grup no s’hi 
inclouen les pèrgoles.   
A l’article 29 del mateix annex es defineixen les construccions auxiliars, aquestes 
edificacions es poden destinar a porteria, garatge particular, locals de guarda, 
dipòsit de material de jardineria, vestuaris, estables, rebost, hivernacles... Les 
pèrgoles no s’inclouen en aquesta definició. 
Les pèrgoles segons el vigent Pla General no són cossos auxiliars, així doncs, a 
manca d’una regulació específica fins ara s’han tractat com a cossos edificats. Pel 
què fa als paràmetres urbanístics en tots els casos es comptabilitza la seva 
ocupació i han de respectar la separació a perímetre establerta pel planejament en 
cada zona. 
En la nostra latitud els umbracles són elements força habituals degut a la gran 
insolació que tenim durant molts mesos de l’any, la seva finalitat és la protecció 
solar. La normativa sectorial ja inclou aquest elements en la seva regulació; Codi 
tècnic de l’edificació, Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, ...etc, així doncs, s’ha cregut 
convenient regular-los específicament ja que d’acord amb el planejament actual no 
es tracta de cossos principals ni cossos auxiliars. 
Les ordenances de l’edificació vigents regulen a l’apartat G els rètols, tendals i 
plafons publicitaris ( articles 149 a 154).  
Ara s’afegeix a l’apartat G la regulació de les pèrgoles: G. Regulació de rètols, 
tendals, pèrgoles i plafons publicitaris. 
L’annex I del TRPGOU divideix les tipologies edificatòries en dos grups: edificacions 
segons alineacions de vial i edificacions aïllades. 
La normativa referent a les pèrgoles s’ha dividit en tres grups, es manté la 
diferenciació entre edificacions amb alineació a vial i edificació aïllada i es regula 
específicament la zona Comercial estany i Front de carrer comercial atesa la seva 
singularitat. 
Les modificacions proposades són les següents: 

• Es modifica l’apartat G per incloure la regulació de les pèrgoles que resta redactat de 
la manera següent: 

G. Regulació de rètols, tendals, pèrgoles i plafons publicitaris. 
• Es modifica l’article 149 que resta redactat de la manera següent: 

Article 149 Disposicions generals 
1. La present ordenança té per objecte regular les condicions d’instal·lació i activitat 

publicitària emplaçades en el domini públic municipal o perceptibles des d’aquest domini 
així com establir els criteris per a la instal·lació de rètols, tendals i pèrgoles en sòl de 
titularitat privada. 

2. Aquesta ordenança afecta el sòl urbà excepte l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic. La 
zona del Nucli Antic es regularà d’acord amb les condicions establertes per el Pla Especial 
del Nucli Antic de Banyoles.  

3. En els edificis o àmbits pre-catalogats o inclosos en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni serà d’aplicació l’annex III del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Banyoles i/o del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
• S’afegeix l’article 151 bis amb el text següent: 

Article 151bis  Pèrgoles 
Les pèrgoles són elements adossats o separats de l’edificació, formats per una 
estructura lleugera i desmuntable amb una finalitat de protecció solar o decorativa. 
No es permet la formació de cap tipus de tancament lateral, ni de coberta, a 
excepció de la possibilitat d’instal·lar a la seva part superior tendals corredissos de 
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teixit o plantes enfiladisses. Les construccions que disposin d’altres elements de 
coberta fixes o desmuntables s’han d’adaptar a les condicions d’edificació que 
determina el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles per a cada 
zona. 
Les pèrgoles no tenen consideració de construcció auxiliar ni computen a efectes de 
sostre edificable ni d’ocupació. 
Les pèrgoles es podran instal·lar a nivell de planta baixa en sòl urbà en espais 
privats. 
En ordenacions del tipus “edificació aïllada” la superfície en planta no superarà el 
20% de la superfície lliure d’edificació de parcel·la amb un màxim de 30m2. La seva 
alçada no serà superior a 2,50 metres i estarà subjecte al compliment de 
separacions mínimes als límits de parcel·la establerts per la normativa urbanística. 
En ordenació de tipus “alineació a vial” la pèrgola es situarà adossada a l’edificació, 
a una distància mínima respecte a les partions amb els veïns de 0,40 metres si no 
ve regulada per la normativa urbanística i de 3 metres amb el sistema viari o 
sistema d’espais lliures. La seva alçada no serà superior a 2,50 metres. Tindran 
com a màxim 4 metres de fons.   
En cas d’habitatges unifamiliars entre mitgeres o en blocs plurifamiliars caldrà 
garantir la coherència formal del conjunt. La llicència haurà de ser per a tot el 
conjunt edificat, ja siguin habitatges unifamiliars entre mitgeres o blocs 
plurifamiliars. En aquests casos, la separació de 0.40 metres no serà necessària 
entre els habitatges del mateix conjunt però sí amb els veïns adjacents de fora del 
conjunt. 
En la zonificació COMERCIAL ESTANY i FRONT DE CARRER COMERCIAL donada la 
seva singularitat per tractar-se de zones ordenades formant una façana contínua 
amb un carrer principal sobre la que s’orienta la sortida de baixos comercials amb 
façana al Passeig Darder i a  l’Estany de Banyoles es permet la instal·lació de 
pèrgoles a tot el front de vial excepte en les zona qualificada de verd privat.  
L’estructura serà metàl·lica amb acabat de color d’acord amb la carta de colors de 
les façanes de Banyoles per a serralleria. El color de la lona serà adequat a l’entorn 
de l’Estany i podrà ser gris perla (150) o blanc vell (009)  de la carta de colors de 
les façanes de Banyoles. La seva alçada no superarà els 3,00 metres. 
No es podrà col·locar cap tipus de publicitat, escrit, sanefes o similars a les 
pèrgoles, ni en la seva estructura portant ni en les lones. 
Per tractar-se d’edificacions singulars i amb un caràcter diferenciat caldrà redactar 
un projecte per a cada unitat edificatòria que serà valorat pels serveis tècnics 
municipals. 
En les pèrgoles situades dins de l’entorn de protecció de l’àmbit declarat com a bé 
cultural d’interès nacional, en la categoria de Jardí Històric a favor de les Pesqueres 
i els Passeigs de Banyoles, declarat per acord del Govern de la Generalitat de data 
12 de novembre de 1996, hauran de ser autoritzades pel Departament de Cultura 
prèviament a la concessió de la llicència Municipal (article 34.1 de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català). S’haurà de presentar projecte 
redactat per arquitecte. 

• Es modifica l’article 154 que resta redactat de la manera següent: 
Article 154 Sancions 

1. Les infraccions que afectin la col·locació i/o tamany de rètols i tendals seran 
sancionades amb 300 €. 

2. Les infraccions que afectin la col·locació i/o tamany de les pèrgoles seran 
sancionades amb 600 €. 

3. Les infraccions que afectin la col·locació i/o tamany dels plafons publicitaris seran 
sancionades amb 1000 €. 
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La normativa aplicable a la redacció, tramitació i modificació de les ordenances municipals ve 
configurada essencialment per les següents disposicions: 

� Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 

� Article 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

� Art 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

D’acord amb la normativa esmentada correspondrà al Ple de la Corporació aprovar 
inicialment les modificacions de l’ordenança. 
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a 
informació pública mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de 
trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
L’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances correspon al Ple. En 
cas que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions durant el tràmit d’audiència, 
s’han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació. Quan no s’hagi 
presentat cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu. 
L’acord d’aprovació definitiu de les modificacions de l’ordenança i la còpia íntegra i 
fefaent d’aquesta s’hauran de trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Generalitat de Catalunya. 
Aquestes modificacions de l’ordenança entraran en vigor, d’acord amb el que 
disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local (LRBRL), quan hagi estat publicat íntegrament el seu text i hagi 
transcorregut el termini  establert a l’article 65.2. 
Vist el que que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril, reguladora 
de les bases de règim local i 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del TEXT REFÓS DE LES 
ORDENANCES RELATIVES A L’EDIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE BANYOLES. 
Les modificacions son les següents: 

• Es modifica l’apartat G per incloure la regulació de les pèrgoles que resta redactat de 
la manera següent: 

G. Regulació de rètols, tendals, pèrgoles i plafons publicitaris. 
• Es modifica l’article 149 que resta redactat de la manera següent: 

Article 149 Disposicions generals 
1. La present ordenança té per objecte regular les condicions d’instal·lació i activitat 

publicitària emplaçades en el domini públic municipal o perceptibles des d’aquest 
domini així com establir els criteris per a la instal·lació de rètols, tendals i pèrgoles 
en sòl de titularitat privada. 

2. Aquesta ordenança afecta el sòl urbà excepte l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic. 
La zona del Nucli Antic es regularà d’acord amb les condicions establertes per el Pla 
Especial del Nucli Antic de Banyoles.  

3. En els edificis o àmbits pre-catalogats o inclosos en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni serà d’aplicació l’annex III del Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles i/o del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 

• S’afegeix l’article 151 bis amb el text següent: 
Article 151bis  Pèrgoles 
Les pèrgoles són elements adossats o separats de l’edificació, formats per una 
estructura lleugera i desmuntable amb una finalitat de protecció solar o decorativa. 
No es permet la formació de cap tipus de tancament lateral, ni de coberta, a 
excepció de la possibilitat d’instal·lar a la seva part superior tendals corredissos de 
teixit o plantes enfiladisses. Les construccions que disposin d’altres elements de 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 17

coberta fixes o desmuntables s’han d’adaptar a les condicions d’edificació que 
determina el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles per a cada 
zona. 
Les pèrgoles no tenen consideració de construcció auxiliar ni computen a efectes de 
sostre edificable ni d’ocupació. 
Les pèrgoles es podran instal·lar a nivell de planta baixa en sòl urbà en espais 
privats. 
En ordenacions del tipus “edificació aïllada” la superfície en planta no superarà el 
20% de la superfície lliure d’edificació de parcel·la amb un màxim de 30m2. La seva 
alçada no serà superior a 2,50 metres i estarà subjecte al compliment de 
separacions mínimes als límits de parcel·la establerts per la normativa urbanística. 
En ordenació de tipus “alineació a vial” la pèrgola es situarà adossada a l’edificació, 
a una distància mínima respecte a les partions amb els veïns de 0,40 metres si no 
ve regulada per la normativa urbanística i de 3 metres amb el sistema viari o 
sistema d’espais lliures. La seva alçada no serà superior a 2,50 metres. Tindran 
com a màxim 4 metres de fons.   
En cas d’habitatges unifamiliars entre mitgeres o en blocs plurifamiliars caldrà 
garantir la coherència formal del conjunt. La llicència haurà de ser per a tot el 
conjunt edificat, ja siguin habitatges unifamiliars entre mitgeres o blocs 
plurifamiliars. En aquests casos, la separació de 0.40 metres no serà necessària 
entre els habitatges del mateix conjunt però sí amb els veïns adjacents de fora del 
conjunt. 
En la zonificació COMERCIAL ESTANY i FRONT DE CARRER COMERCIAL donada la 
seva singularitat per tractar-se de zones ordenades formant una façana contínua 
amb un carrer principal sobre la que s’orienta la sortida de baixos comercials amb 
façana al Passeig Darder i a  l’Estany de Banyoles es permet la instal·lació de 
pèrgoles a tot el front de vial excepte en les zona qualificada de verd privat.  
L’estructura serà metàl·lica amb acabat de color d’acord amb la carta de colors de 
les façanes de Banyoles per a serralleria. El color de la lona serà adequat a l’entorn 
de l’Estany i podrà ser gris perla (150) o blanc vell (009)  de la carta de colors de 
les façanes de Banyoles. La seva alçada no superarà els 3,00 metres. 
No es podrà col·locar cap tipus de publicitat, escrit, sanefes o similars a les 
pèrgoles, ni en la seva estructura portant ni en les lones. 
Per tractar-se d’edificacions singulars i amb un caràcter diferenciat caldrà redactar 
un projecte per a cada unitat edificatòria que serà valorat pels serveis tècnics 
municipals. 
En les pèrgoles situades dins de l’entorn de protecció de l’àmbit declarat com a bé 
cultural d’interès nacional, en la categoria de Jardí Històric a favor de les Pesqueres 
i els Passeigs de Banyoles, declarat per acord del Govern de la Generalitat de data 
12 de novembre de 1996, hauran de ser autoritzades pel Departament de Cultura 
prèviament a la concessió de la llicència Municipal (article 34.1 de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català). S’haurà de presentar projecte 
redactat per arquitecte. 

• Es modifica l’article 154 que resta redactat de la manera següent: 
Article 154 Sancions 

1. Les infraccions que afectin la col·locació i/o tamany de rètols i tendals seran 
sancionades amb 300 €. 

2. Les infraccions que afectin la col·locació i/o tamany de les pèrgoles seran 
sancionades amb 600 €. 

3. Les infraccions que afectin la col·locació i/o tamany dels plafons publicitaris seran 
sancionades amb 1000 €. 

SEGON.- DISPOSAR sotmetre l’acord a informació pública mitjançant un anunci que 
s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat 
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de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i suggeriments. En el cas que no es presentin reclamacions o 
suggeriments s’entendrà definitivament aprovada.  
 
Exposició del Sr. Jordi Congost Genís, Regidor de l’Àrea de Serveis 
Territorials: 
“Portem a aprovació la modificació d’aquesta ordenança, l’apartat G, que fins ara 
no contemplava el concepte de pèrgola; ja que s’ha vist que hi ha demandes de 
ciutadans i ciutadanes de la Ciutat per poder col·locar, en el seu espai privat,  
pèrgoles que la normativa no permetia.  Fins ara constava com a volum edificatori. 
S’entén com a pèrgola, una superfície desmuntable amb finalitat de protecció solar 
o decorativa i que no permet cap tancament lateral. 
I en funció de quina ordenació hi hagi en el municipi s’han de complir uns requisits.  
Per exemple, en zona d’edificació aïllada la superfície no podrà superar el 20% de 
l’edificació lliure.  Amb un màxim de 30 m2.  Amb alineació a vial deixar 0,40 
metres amb els veïns i 3 metres amb el carrer. 
En la zona del Front d’Estany.  Una zona més sensible és permet a tot el front 
excepte en el verd privat.”      
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial de la modificació puntual del TR de 
les Ordenances d’edificació del municipi de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
4.3.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit de l’ED3. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 4 d’abril de 2016,  
va aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del PGOU a l’àmbit 
ED3, presentada per Activitats Termolúdiques, SL i redactada per l’arquitecte Sr. 
RMS i per l’advocat Sr. JAS. 
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 14 d’abril de 
2016, en el BOP nº 73 de 18 d’abril de 2016, en el tauler d’edictes de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el 
referit període es presentessin al·legacions de cap tipus. 
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento en data 7 d’abril de 2016 (RS 1813). 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós del 
PGOU a l’àmbit ED3, presentada per Activitats Termolúdiques, SL i redactada per 
l’arquitecte Sr. RMS i per l’advocat Sr. JAS. 
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
Intervencions: 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:   
“Només per explicar el sentit del nostre vot. 
Aquest tema ve derivat del Ple del mes de març sobre el tema d’ El Cisne, per tant, 
per coherència el nostre vot serà en contra.” 
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Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
“En la mateixa línea, per coherència, ens abstindrem.  
És un tema que va començar malament i ha acabat malament.” 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
“També serà una abstenció. 
Estem d’acord amb la solució que s’està adoptant, però, per coherència amb el que 
havíem exposat en d’altres Plens ens abstindrem.” 
 
El Sr. Alcalde  els diu que espera que sigui l’última vegada que es porta en sessió 
plenària. 
I, que seria una satisfacció per tothom. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació provisional de la modificació puntual del 
TR del PGOU a l’àmbit de l’ED3, essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal: 
Convergència i Unió), 7 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles i CUP) i 
1 vot en contra (grup  municipal: ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
5.1.- Donar compte de la comunicació al MINHAP del 1r. trimestre 2016 
d'execució pressupostària. 
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Atès que la informació del 1r. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de 
2016 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a 
ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 29 d’abril de 
2016. 
ES PROPOSA : 
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a 
la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 1r. Trimestre de 
2016 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany: 

• Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
5.2.- Modificació de crèdit 23/2016, de transferència de crèdit entre 
diferents àrees de despesa. 
Vist l’Informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides, 
de les àrees de Medi Ambient i de Via Pública, del Programa de Barris i de Serveis a 
les Persones, en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit consignat en 
diferents partides del Pressupost de 2016. 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost.  
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Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 23/2016, per 
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següents quadres: 
 

Org. Prog. Econom.   ALTES BAIXES 

21 17100 61901 PARCS I JARDINS. PROJECTE DE MILLORA PARC DRAGA 35.000,00   

23 15220 78000 REHABILITACIÓ FAÇANES. SUBV. REHA.FAÇANES BARRI FARGA 300.000,00  

40 33600 62247 ARQUEOLOGIA. PROJECTE MILLORA INFR. PARC NEOLÍTIC DRAGA   -35.000,00 

31 15320 61915 PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT CARRERS NUCLI ANTIC  
-

300.000,00 

      TOTAL INVERSIONS 335.000,00 
-

335.000,00 

Org. Prog. Econom.       

21 17201 48930 MILLORA MEDI AMBIENT. ASSOC. GUARDIANS DEL ANIMALS 3.000,00   

40 33350 48950 SALES EXPOSICIONS. SUBV. ASSOCIACIÓ TINT 5.000,00   

45 34000 48987 ESPORTS. SUBV. CLUB TENNIS BANYOLES 5.236,32   

45 34000 48986 ESPORTS. SUBV. CLUB BILLAR BANYOLES 500,00   

45 34000 48988 ESPORTS. SUBV. CLUB ESCACS BANYOLES 500,00   

45 34000 48994 ESPORTS. SUBV. ATLÈTIC CLUB BANYOLES 1.000,00   

21 17201 22699 MILLORA MEDI AMBIENT. ALTRES DESPESES DIVERSES   -3.000,00 

40 33000 48930 CULTURA. SUBVENCIONS CULTURA   -2.000,00 

40 33321 48934 TEATRE. SUBV. ASSOC. PROM. ESP. INF. I JUVENILS   -3.000,00 

45 34100 22699 VILA ESPORTIVA. ALTRES DESPESES DIVERSES   -7.236,32 

      TOTAL ORDINARI 15.236,32 -15.236,32 

            

      TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 350.236,32 
-

350.236,32 

 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics: 
“És una modificació de crèdit per redistribuir entre partides el crèdit consignat. 
Hi trobem partides en matèria d’inversions que inclou rehabilitacions de façanes del 
Barri de la Farga com, també, partides en matèria de despesa ordinària.” 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
“Aquí el més important és el canvi de l’arranjament de carrers del Nucli Antic que 
ho donem de baixa si s’acaba el 31 de desembre d’enguany el tema de rehabilitació 
de façanes del Barri de la Farga;  per tant, donem aquesta prioritat entenent que 
va dins del Projecte del Pla de Barris. 
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S’incorporen 300 mil euros més pel Pla de Barris.   Seria una inversió total de 600 
mil euros per a l’arranjament de façanes que era el projecte inicial programat a 
Barris.  Seran ajuts per la gent del barri.  Aquí hi ha d’haver el compromís amb les 
tres parts, Ajuntament, Generalitat i propietari. 
Aquesta és la modificació més important.” 
 
Intervenció de la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup 
municipal de la CUP: 
“Vull explicar el sentit del nostre vot. 
Celebrem que s’hagin posat 300 mil euros per arreglar façanes i que s’incorporin al 
Pla de Barris.   Creiem que és molt important. 
Si només fos per aquest punt el nostre grup votaria a favor. 
Però, hem trobat en el segon punt que es mouen partides.  Hi ha dues partides que 
no entenem que es modifiquin.  Són modificacions de cultura, de teatre. 
Ens agradaria que ens ho expliquessin.  
De totes maneres votarem una abstenció perquè no hem tingut temps de parlar 
amb la nostra assemblea i avaluar el canvi de vot.” 
   
Resposta del Sr. Alcalde:  
“No és un increment pressupostari és una modificació entre partides.  
Quan Cultura fa tota la distribució o planificació econòmica si hi ha un sobrant que 
falta en una altra partida, doncs, es mouen.   En tot cas, també és un tema 
cultural.” 
 
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts 
per Banyoles:  
“Nosaltres celebrem que hi hagi aquesta modificació de crèdit a favor d’aquesta 
inversió pel Barri de la Farga.  
És un punt en què nosaltres hi hem insistit.  Per això varem votar favorablement 
els Pressupostos perquè el Barri de la Farga ens semblava una necessitat. 
Per tant val la pena tenir aquest actiu per la Ciutat.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Val a dir que hem esgotat totes les opcions. 
Dimecres em veuré amb el Secretari General d’Economia per intentant allargar-ho 
més en el temps;  per acabar millot tot aquest programa. 
És un tema difícil però farem tot el possible.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Modificació de crèdit 23/2016, de 
transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa, essent la votació de 14 
vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 
abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
5.3.- Modificació de crèdit 24/2016, de generació de crèdit per IFS 
finançades amb RTDG. 
Atès que es va liquidar el Pressupost de l’exercici 2015, per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2016.505, de data 29 de febrer de 2016, amb un Romanent de Tresoreria 
disponible per a despeses generals d’import 1.201.784,14 €. 
Vist que d’acord amb l’article 15 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la liquidació de l’exercici de 2015, dóna 
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una capacitat financera en termes SEC95 (superàvit) d’import 201.413,57 €, que es 
la part del romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversions financerament 
sostenibles, d’acord amb la disposició addicional 16a. del TRLLHL. 
Vist l’informe proposta emès conjuntament pels Caps de Servei de les àrees 
d’Urbanisme i de Via Pública, en el que proposen la modificació de crèdits per poder 
portar a terme diferents projectes d’inversions, que al llarg de la seva vida útil 
seran financerament sostenibles i que tenen reflex pressupostari en els grups de 
programes contemplats a la disposició addicional 16a. esmentada, per tant es 
podrà aplicar aquest superàvit per finançar part d’aquestes inversions. 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 24/2016 per 
aplicació del superàvit en termes SEC, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la 
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat  Financera, d’acord 
amb el següents quadres: 
 

DESPESES    
     

Org. Prog. Ecònom.   ALTES 

31 15399 6190101 PAVIMENTACIÓ VP. REPOSICIÓ PAVIMENT VORERES 59.977,15 

31 15399 6190201 PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT ACCÉS URB. PUIG FONTPUDOSA 26.107,55 

31 16599 6190101 
ENLLUMENAT PÚBLIC. ENLLUMENAT CARRIL BICIC I CAMI PEATONAL 
ESTANY 39.073,88 

31 16599 6190201 ENLLUMENAT PÚBLIC. ENLLUMENAT TRAM CTRA. VILAVENUT 19.385,36 

44 93399 6220101 
GESTIÓ PATRIMONI. REHAB. ESPAIS SOCIOEDUCATIUS I OFICINA 
JOVE 14.412,96 

21 33699 6190101 PROTECCIÓ JARDÍ HISTÒRIC. RESTITUCIÓ TRAM MOTA PERIMETRAL 42.043,27 

      TOTAL DESPESES 201.000,17 

     
INGRESSOS    

     

Org.   Ecònom.   ALTES 

11   87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 201.000,17 

      TOTAL INGRESSOS 201.000,17 

 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
Explicació del Sr. Alcalde: 
“Aquesta modificació de crèdit és d’inversions financerament sostenibles.  S’ha de 
modificar perquè estan adjudicades abans del 31 de desembre, per tant, potser,  
perdríem aquesta opció.  Per això abans de reduir deute, que ja ho fem, fem això.” 
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Intervenció del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics: 
“La liquidació de l’exercici 2015 ens va donar una capacitat de finançament de 
201.413,57 euros que és el romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversions 
financerament sostenibles; les quals es destinaran a pavimentació de vies 
públiques, enllumenat públic, a la rehabilitació d’espais socioeducatius, com també 
a la protecció del jardí històric, com ja varem comentar en la comissió informativa.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Modificació de crèdit 24/2016, de 
generació de crèdit per IFS finançades amb RTDG, de transferència de crèdit entre 
diferents àrees de despesa, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals: 
Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i 
ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
6.1.- Aprovació definitiva de l’Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 29 de març de 2016, va aprovar 
inicialment l’Ordenança General de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Banyoles i 
va disposar sotmetre l’acord i el text de l’ordenança a informació pública, a efectes 
d’examen i reclamació. 
L’expedient ha estat exposat al públic durant un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant la publicació d’edictes al Tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, al l’e-
Tauler de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, al diari El Punt Avui del 
dia 7 d’abril de 2016, al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 68 del dia 11 
d’abril de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7094 del dia 7 
d’abril de 2016. 
Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat al·legacions per part del grup 
municipal d’ICV – Independents de Banyoles (RGE 2016.4197 de 06/04/2016). 
Atès que, en data de 27 de maig de 2016, el grup municipal d’ICV – Independents 
de Banyoles ha retirat formalment les al·legacions formulades (RGE 2016.6963). 
Vist l’informe núm. 2016.1578, emès en data de 27 de maig de 2016, pel Secretari 
Municipal. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar definitivament l’Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb el text aprovat inicialment per acord plenari 
del dia 29 de març de 2016. 
Segon. Disposar la tramesa d’una còpia íntegra i fefaent de l’ordenança a la 
Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
Tercer. Disposar la publicació íntegra del text de l’ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província i al Portal de la transparència de l’Ajuntament de Banyoles. 
Quart. L’ordenança definitivament aprovada entrarà en vigor a partir del dia 
següent al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província  i un cop 
hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
Explicació del Sr. Alcalde: 
“Aquí cal dir que no hi ha hagut cap al·legació. 
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I, en comissió informativa jo vaig que hi havia l’opció que per Junta de Portaveus,  
cada any, la Funerària doni informació respecte els enterraments que hi ha hagut 
perquè en tinguin constància tots els grups municipals com també la societat.” 
 
Intervencions: 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:   
“El nostre grup va dir que presentaria una al·legació.  La va presentar i la va retirar 
després de veure diferents informes i després que l’equip de govern va fer una 
proposta dient que anualment hi hauria un informe. 
Nosaltres celebrem que una proposta d’Iniciativa tiri endavant.” 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
“Nosaltres volem explicar el sentit del nostre vot. 
La CUP ja va deixar clar en el Ple anterior que no volem fer negoci amb la mort.   
No volem que el dolor aliè serveixi per enriquir a d’altres.  I que es banalitzi dient 
que s’han establert trams; un el més social uns 2.500,00 euros o el més opulent 
que supera els 3.000,00 euros.   Això, no és que sigui precisament no fer negoci. 
Tampoc entenem la justificació que ara ens costarà més barat. 
El que hauria de ser és que hi hagués la possibilitat que el cost fos zero o quasi 
zero;  de la mateixa manera que ho és un naixement.  La mort és inevitable, per 
tant hauria de ser equiparable. 
Nosaltres apostem per un model com Camprodon o Terrassa que els serveis 
funeraris estan municipalitzats.  Demostrant no només que és millor sinó que es 
dóna per la meitat de preu del mercat lliure.  I, es podria arribar a aconseguir 
aquest cost zero. 
Per tant, el nostre vot serà en contra de la mateixa manera que ho va ser en la 
primera votació.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Estem aprovant una ordenança, de manera definitiva, que el que fa és liberalitzar 
el servei al nostre municipi i donar peu a la doble modalitat. 
Aquesta ordenança d’ adequa a la normativa europea;  a una normativa més 
recent.  I ho aprovem de manera definitiva.   
Jo crec que avui fem un pas endavant.  I també dóna peu a què més endavant 
pugui ser municipalitzat;  doncs, l’ordenança ho permet.” 
 
Resposta de la Sra. Pazos: 
“Vull fer un parell d’aclariments.  
El que volem dir és que la liberalització permet aquests trams i permet negociar 
amb la mort.  És una reflexió. 
I per a nosaltres el concepte del tema de la municipalització és una mica diferent.” 
 
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts 
per Banyoles: 
“El nostre vot serà positiu.  Ja ho varem dir en el seu moment que era una situació 
d’abús i injusta.  Per tant, aquesta liberalització farà que hi hagin moviments a la 
baixa.  
I, cada vegada més hem de procurar que s’acosti més a un preu just.” 
 
El Sr. Alcalde  els informa que per la gent que ell sap que ho han provat, que han 
provat aquests pacs, i que són un parell de casos, n’han parlat bé. 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació definitiva de l’Ordenança General de 
Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Banyoles, essent la votació de 15 vots a favor 
(grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 vots en 
contra (grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
6.2.- Cessió gratuïta a l’Ajuntament de Porqueres d’una porció de terreny 
de propietat municipal per tal d’eixamplar un camí públic del terme de 
Porqueres. 
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament de Porqueres en data de 5 d’abril de 2016 
(RGE 2016.4046), en què demana la cessió d’una porció de terreny amb una 
superfície aproximada de 344 m2 de la part nord de la finca rústica del polígon 6 
parcel·la 78, de propietat municipal, per tal de poder dur a terme l’obra 
d’arranjament del camí de Can Sisó de Porqueres i eixamplar-lo. 
Vista la Memòria valorada de l’arranjament del camí de Can Sisó elaborada pels 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Porqueres, en què es justifica la necessitat de 
l’ampliació del camí per tal que permeti el pas i sigui transitable per la maquinària 
agrícola de grans dimensions i s’identifica i grafia la porció de terreny de la parcel·la 
78 que resulta afectada per les obres d’ampliació, que és una franja allargada de 
172 m. de llarg per 2 m. d’ample. 
Atès que la finca afectada figura inscrita a l’Inventari General de Béns de la 
Corporació, amb les dades següents: 
 
Epígraf 2. Béns comunals 

Element 58. Terreny Estany “Can Sisó” 

Descripció Terreny situat a Can Sisó, a la vora oest de l’Estany de Banyoles, al terme 
municipal de Porqueres, al paratge anomenat “Camp o Prat Saumeda”, en 
el qual hi ha un estanyol. 

Superfície 11.921 m2 

Límits Limita pel nord amb camí veïnal; pel sud, amb la riera Castellana; per l’est, 
amb la carretera de circumval·lació a l’Estany; i per l’oest, amb Francesc 
Grabuleda. 

Ref.cadastral 17146A006000780000UT 

Insc.registral Inscrit al Registre de la Propietat de Banyoles, al Volum 1464, Llibre 22 de 
Banyoles, Foli 148, Finca 1293 

 
Vist l’Informe núm. 2016.1305, emès pel Secretari Municipal en data de 4 de maig 
de 2016. 
Vist l’informe núm. 54.2106, emès pel Tècnic coordinador del Consorci de l’Estany, 
en relació amb l’impacte ambiental de l’actuació prevista. 
Vist l’informe núm. 8716, emès en data de 27 de maig de 2016 pels Serveis 
Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Porqueres, en relació amb la qualificació 
urbanística del camí i de la porció de la finca afectada, que conclou que, abans de 
l’execució de l’obra d’ampliació del camí, caldrà obtenir informe favorable de Medi 
Natural del Departament d’Agricultura i autorització de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
Vist allò que disposa l’article 21.1. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, que disposa que “s’entén com 
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a efectuada automàticament l’afectació dels béns al domini públic”, entre d’altres 
causes, “per aprovació definitiva dels plans d’ordenació urbana i dels projectes 
d’obra i serveis”. 
Atès que, per tant, la porció de terreny necessària per a executar el projecte 
d’arranjament del camí de Can Sisó de Porqueres quedarà afectada com a bé d’ús 
públic, ja que estarà destinada a vial públic. 
Per tot l’explicitat, es proposa: 
Primer. Cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Porqueres una porció de terreny de 
344 m2, procedent del límit nord de la finca registral 1293 de Porqueres, de 
propietat municipal. 
Segon. Condicionar la cessió a l’obtenció per part de l’Ajuntament de Porqueres de 
l’informe favorable del Departament d’Agricultura i de l’autorització de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. En cas de no obtenir-los, la cessió quedarà sense efectes i no 
produirà cap efecte jurídic. 
Tercer. La finalitat única de la cessió és la de l’ampliació del camí públic de Can 
Sisó, per la qual cosa, en cas que no s’arribés a executar l’obra en el termini d’un 
any a partir de la data del present acord, la cessió quedarà sense efectes. Així 
mateix, la porció cedida revertirà al patrimoni municipal de l’Ajuntament de 
Banyoles amb la seva qualificació jurídica original, en cas que perdi la destinació de 
bé d’ús públic que en motiva la cessió gratuïta. 
Quart. Rectificar l’Inventari General de Béns de la Corporació, reflectint-hi la cessió 
efectuada. 
 
Explicació del Sr. Alcalde: 
“Crec que és prou clar.  L’Ajuntament de Porqueres ens demana aquests 344 m2 
per ampliar un camí agrícola.  Aquest camí ja no és de la Diputació de Girona sinó 
que és un camí veïnal entre Porqueres i Banyoles.  
Hi ha un informe favorable del Consorci de l’Estany.  I, també, hem demanat un 
informe del POUM de Porqueres el qual diu que es necessita un informe de l’ACA i 
de medi, ara, Territori i Sostenibilitat. 
I si algun dia no es necessita aquesta amplada tornaria a revertir a l’Ajuntament de 
Banyoles.   
Per tant, que en tots els informes a la ma crec que no hi ha d’haver cap problema 
en què Porqueres pugui ampliar aquest camí.” 
 
Parla el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:   
“Després de la comissió informativa, de dimecres, i amb els informes que ens han 
anat arribant ens quedem molt més tranquils.  
Ara només ens queda un últim dubte;  això quan finalitzi qui ho restaura. 
Nosaltres votarem a favor, però, farem alguna esmena que digui qui ho restaura i  
que no sigui l’Ajuntament de Banyoles.” 
 
El Sr. Alcalde  li diu que això crec que és de lògica, que si algun dia es torna;  de 
cares al bon veïnatge hi ha coses que se suposen. 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  exposa: 
“En la mateixa línia que Iniciativa a nosaltres també ens sembla que s’ha de fer ús 
del bon veïnatge. 
Nosaltres no hem pogut llegir l’informe, la qual cosa ens agradaria, per saber què 
s’hi fa tenint en compte el possible impacte.  Ens agradaria poder valorar que es 
facin les coses ben fetes tot i que ja entenem que s’estan fent bé. 
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El nostre vot queda condicionat bàsicament per això.” 
 
El Sr. Alcalde en aquest mateix moment els passa una còpia dels informes.  
 
Intervenció de la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal 
de Junts per Banyoles:  
“El nostre vot serà favorable.  Evidentment.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Cessió gratuïta a l’Ajuntament de 
Porqueres d’una porció de terreny de propietat municipal per tal d’eixamplar un 
camí públic del terme de Porqueres, 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. 
 
6.3.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de 
Subvencions. 
L’Ajuntament de Banyoles, mitjançant acord de Ple de data 22 de febrer de 2010 va 
aprovar l’Ordenança General de Subvencions a fi de disposar, d’acord amb la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament, d’una 
normativa municipal reguladora de les subvencions per a activitats ciutadanes i 
ajuts a entitats. Aquesta Ordenança ha estat l’eina que ha servit fins avui per 
canalitzar aquesta activitat de foment. Tanmateix, i atès el que disposa la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa (que va entrar en funcionament el dia 1 de gener de 2016), 
es fa necessari d’adequar l’esmentada Ordenança d’acord amb aquesta normativa.  
Per tot això, aquest Ajuntament considera necessària l’aprovació de la modificació 
de l’Ordenança general de subvencions actualment vigent. 
Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment les modificacions que a continuació es transcriuen a 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Banyoles: 
 
1. L’article 2.1.a) quedarà redactat com segueix:  

“Aquesta Ordenança General no s’aplicarà en els següents casos: 

a) En el cas dels beneficis fiscals regulats per la legislació tributària o sectorial 
aplicable” 

2. L’article 3. Règim jurídic. S’afegeix en el punt a) a continuació de la Llei estatal 38/2003, 
la referència al reglament que la desenvolupa, és a dir, el Reial Decret 887/2006, que 
desenvolupa la Llei 38/2003 general de subvencions. 

3. L’article 9.2. queda redactat com segueix: “Les bases específiques que regulin el règim 
d’atorgament de subvencions s’aprovaran per acord de la Junta de Govern Local. Pel que 
fa a la convocatòria pel seu atorgament, l’òrgan competent serà l’Alcalde, que podrà 
delegar aquesta facultat”. 

4. L’article 10.1. Concessió directa. Es modifica la redacció del punt 1d) de la següent 
manera: “Amb caràcter excepcional aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin 
raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública”. Així mateix, el punt 2 queda redactat de la 
següent manera: “La concessió directa de la subvenció es formalitzarà en un conveni de 
col·laboració”. 
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5. L’article 11. Sol·licituds. El primer paràgraf queda redactat: “Les sol·licituds s’hauran de 
formalitzar mitjançant model normalitzat, que s’aprovarà per Decret d’Alcaldia, i es 
dirigiran, dins dels terminis establerts a la convocatòria, al Registre General de 
l’Ajuntament de Banyoles, i s’adreçaran a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Banyoles”. Així mateix, el darrer paràgraf d’aquest article es redacta: “Quan s’observin 
defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es 
donarà als sol·licitants un termini màxim de 10 dies hàbils, per tal d’esmenar els 
defectes o omissions, o per ampliar la informació”. 

6. L’article 15. Publicitat. Es modifica tot l’article de la següent manera: 

“15.1 La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com sistema nacional de 
publicitat de subvencions.  aquest efecte, l'Ajuntament de Banyoles haurà de remetre a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes establerts a l'article 20 de la Llei 
38/2003 i a la normativa específica sectorial estatal i catalana en matèria de 
transparència.  

15.2 No serà necessari publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades 
del beneficiari en funció de l'objecte de la subvenció pugui ser contrària al respecte i 
salvaguarda de l'honor, intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut de 
l'establert a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.” 
7. L’article 16. S’afegeix un punt quart: “El compte justificatiu com a model normalitzat 

s’aprovarà per Decret d’Alcaldia”. 

8. L’article 26. Bases específiques. S’elimina el punt 26.2. i es modifiquen els punts 26.1 i 
26.3 de la següent manera: 

“26.1 Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva, s'hauran d'aprovar les corresponents bases per acord de la Junta de Govern 
Local. Pel que fa a la convocatòria de les subvencions, s'haurà d'aprovar per Decret 
d'Alcaldia, que podrà delegar aquesta facultat. 

26.3 Les convocatòries de les subvencions es comunicaran a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, i en concret, el text de la convocatòria i la informació 
requerida per la Base de Dades.” 
Segon. Sotmetre l'acord a informació pública, a efectes d'examen i reclamació, 
durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació d'edictes al Taulell físic 
d'anuncis i a l'E-Tauler de la Corporació, al BOP, al DOGC i en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, d'acord amb allò que disposa l'article 63 del ROAS. Un 
cop transcorregut el termini assenyalat, si no s'ha presentat cap reclamació, l'acord 
inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'adoptar un nou acord. 
Tercer. Trametre l'aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de l'ordenança a la 
Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de Governació, d'acord 
amb el que disposa l'article 65.3 del ROAS. 
Quart. Disposar que tan bon punt entri en vigor aquesta modificació de 
l'Ordenança, com a text refós, quedaran derogats els següents preceptes: 
 
Article 2.1.d), 2.1.f), 2.1.g), article 7.2, 10.c), 11.7, D. Addicional (últim punt): “Les petites 
ajudes de quantia inferior a 1.500 euros seguiran un règim de simplificació en la seva 
tramitació i justificació”; D.Final: “En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança General, 
es tindrà en compte el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació de 
l'any corresponent”.  
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
“Aquí s’ordena aquest tema.  I hi ha una cosa que canvia i s’ha incorporar.  
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Nosaltres no podem fer cap convocatòria de subvencions que no s’enviï al MINHAP, 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i que en 72 hores ens contestin si 
és correcte o no la convocatòria. 
Per tant, això ha canviat per a totes les administracions públiques de l’Estat 
Espanyol.  I per això hem canviat aquests articles en aquest sentit.” 
 
Intervenció del El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal 
d’Iniciativa per  Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
“El nostre vot serà d’abstenció perquè hi ha una cosa que és un -cul de sac- que 
s’hauria de resoldre. 
Els antecedents d’aquesta Casa en els últims anys han portat algun malentès que 
crec hauríem de reflexionar per millorar-ho.   Són les subvencions directes.   És diu, 
es donarà una subvenció indirecta, amb caràcter excepcional, aquelles d’altres 
subvencions que s’acreditin d’interès públic, social o econòmic o humanitari 
degudament justificades i que dificultin la seva convocatòria pública. 
Aquí s’hi podria posar de tot; i a nosaltres no ens agradaria que fos així.  Tampoc 
ens agradaria que fos blindat. 
S’hi hauria de donar un parell de voltes per no tenir algun ensurt i no passi el que 
ha passat alguna vegada. 
Per tant, nosaltres ens abstindrem per poder fer propostes.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Algun ensurt pot ser un conveni. 
En tot cas, li diré una cosa.  Hem de parlar clar. 
La Llei de subvencions permet donar-la de dues maneres.  Per concurrència 
competitiva i l’altra pot ser directa;  que són aquelles que estan nominativament 
posades en el Pressupost.   Allò que hem fet en la modificació de crèdit. 
El que permet la llei són dues coses, la concurrència competitiva i les nominatives 
posades en el Pressupost. 
És a dir, es posem uns convenis en el Pressupost, per exemple, un club esportiu, el 
Foment de la Sardana, barraques perquè el que fan és organitzar per delegació de 
l’Ajuntament actes per a la Festa Major, per exemple.  Aquestes qüestions són 
nominatives; i, és legal.  Però, n’hi ha d’altres que s’han d’aprovar en un plenari 
perquè no és una -donada a dit-. 
Aquestes són les dues maneres que permet la llei tot i que no canvia el que és 
l’Ordenança General de Subvencions. 
I, ho he volgut aclarir per vostès i per a tothom.”     
 
Intervenció de la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup 
municipal de la CUP: 
“A nosaltres ens agradaria explicar el vot. 
Veiem positives aquestes modificacions principalment perquè no hi hagi duplicitats. 
Ara bé, Estat Espanyol ens diu que hem de fer això i nosaltres ho modifiquem. 
És una reflexió o un prec;  ja que el sentit del nostre vot va per aquí. 
Sí hi hauria d’haver aquesta modificació però a nivell català.  Per tant, nosaltres 
creiem que aquest Ajuntament hauria de demanar a la Generalitat que s’hauria de 
posar les piles, perquè si realment volem desconnectar hauríem de començar per 
aquí. 
Per tant, el nostre vot serà d’abstenció perquè veiem contínuament que hi ha una 
dependència amb l’Estat Espanyol.   Nosaltres considerem que hem de començar a 
fer les nostres pròpies propostes sense que hi hagi un -germà gran- que ens hagi 
de dir el que hem de fer o deixar de fer.       
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Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Si ho poguéssim enviar a la Generalitat ho enviaríem a la Generalitat. 
I si no ho haguéssim de fer com fins ara, la veritat, és que no ho modificaríem.  
Perquè de ganes de fer-ho no en tenim cap.  
El que passa que vostès van més enllà, van a un estadi més. Vostès ja han 
desconnectat però nosaltres no podem desconnectar encara perquè jo, com a 
Alcalde, no ho puc fer;  ni ens ho permetran fer.  
Miri.  Això ho hem discutit moltes vegades i hi estic d’acord que això és absurd, 
però, com que ho hem de fer bé mentre no passem a -l’altre estadi de manera 
global com a país-, doncs, ho hem de fer d’aquesta manera.” 
 
Intervenció del Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles:  
“Vull dir que ens reservem un dels privilegis que té l’oposició que quan venen coses 
d’aquestes puguis fer la –pataleta- ben feta i no com l’equip de govern que es veu  
obligat a aprovar-ho.  
Per a nosaltres aquest tipus de coses no són eficients jurídicament.  Possiblement,  
els serveis jurídics de la Casa dirien que es un despropòsit que una cosa que ja 
tenim regulada ens la facin més complicada;  quan hi ha molts d’altres àmbits de 
l’Administració Pública que s’hi pot fer molta feina per millorar i fer-ho tot molt més 
fàcil. 
I, tot això de 72 hores i haver-ho de traduir amb les seves conseqüències, doncs,  
ratlla l’absurd i no respon a l’ordre i al rigor en àmbits tan sensibles.  
Nosaltres no votarem en contra per responsabilitat perquè si no ens hi adherim pot 
tenir les seves conseqüències.  I, perquè no quedi bloquejat ens abstindrem per fer 
una mica la –pataleta- i poder dir que ja n’hi ha prou de tota aquesta intrusió en el 
món local.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Curiosament, les subvencions directes s’han d’enviar una vegada estan 
concedides.   Per tant, tenen una diferència.  S’ha de fer després. 
I he de dir que per responsabilitat en el govern nosaltres no podem fer el que han 
fet vostès.”   
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança 
General de Subvencions, essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal: 
Convergència i Unió) i 8 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i 
ICV-IdB). 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
Explicació que fa el Sr. Alcalde: 
“La moció que va presentar en el seu moment el grup municipal de la CUP queda 
sense efectes. 
Hi ha una moció que es va aprovar al Consell Comarcal que és la que s’aprovaria, si 
escau. 
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I, com que s’han avingut els quatre portaveus aquesta es converteix en una moció 
de tot el plenari, com a moció institucional.” 
 
 
7.1.- Moció Institucional de suport a la Llei 24/2015 i a la sobirania 
legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa 
energètica. 
El Tribunal Constitucional ha admès parcialment el recurs d’inconstitucionalitat 
presentat pel Govern espanyol contra el Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de 
Catalunya, en relació al Codi de Consum català i les situacions de pobresa 
energètica. Aquest recurs anul·lava els articles que feien referència a la pobresa 
energètica i que prohibien a les companyies tallar el subministrament de gas, 
electricitat i aigua en cas d’impagament. 
Per altra banda, el passat divendres 29 d’abril, el Govern del Partit Popular va 
anunciar que interposa un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal 
Constitucional contra la Llei 24/2015. El recurs impugna i demana la suspensió dels 
articles relatius al mecanisme de segona oportunitat (2, 3 i 4), de l’article que 
regula el lloguer social obligatori per part dels grans propietaris (5) i la cessió 
obligatòria de pisos buits a l’administració (article 7), així com les sancions per la 
no-aplicació de la llei i la cessió de crèdits litigiosos (D.T. 2a, D.F. 3a, D.A.). 
Continuen vigents els articles que fan referència a l’obligatorietat de l’Administració 
a un reallotjament adequat i els ajuts al pagament del lloguer en casos de petits 
tenidors d’habitatge per tal d’evitar els desnonaments. La pressió al carrer ha 
aconseguit salvar totes les mesures que fan referència a la pobresa energètica 
(article 6). La Llei 24/2015 va ser aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya, després d’una àmplia mobilització ciutadana. La Llei 24/2015 és la llei 
més garantista en matèria de dret a l’habitatge i protecció de la pobresa energètica 
en tot l’Estat espanyol.  
Aquestes decisions suposen, no només el perill de no poder tenir les eines per fer 
front a l’emergència residencial i la pobresa energètica, sinó també un atac continu 
del govern de l’Estat contra la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya. 
Signifiquen doncs, nous impediments per a la majoria social catalana que vol fer 
front a les situacions d’emergència habitacional i pobresa energètica i que vol 
decidir sobre les polítiques i mesures que regeixen i vetllen per les seves vides i el 
seu futur.  
Mitjançant l’argument de la invasió de competències s’estan qüestionant les 
mesures contra el sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els 
desnonaments de grans tenidors, les mesures contra els talls de subministraments, 
la garantia d'accés als serveis bàsics i la cessió d'habitatge buit per augmentar el 
parc de lloguer social. És dir, que només salva les ajudes i les garanties públiques 
per aturar els desnonaments de petits tenidors. 
Davant aquesta acceptació parcial del recurs contra el Decret Llei 6/2013 que 
garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, 
davant la interposició d’un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal 
Constitucional contra la Llei 24/2015, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Banyoles acordar:  
En relació al Decret Llei 6/2013 de la Generalitat de Catalunya, en relació al Codi de 
Consum català i les situacions de pobresa energètica: 
� Mostrar el seu rebuig més enèrgic a la sentència del Tribunal Constitucional 
que pretén negar la possibilitat que la cambra legislativa catalana respongui a la 
situació d’emergència social en la que es troben moltes persones i famílies. 
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� Mantenir el compromís de donar suport a les famílies amb situacions de 
pobresa energètica i habitacional.  
En relació a la Llei 24/2015: 
� Reiterar el suport a la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica davant la 
possibilitat que aquesta sigui finalment suspesa pel Tribunal Constitucional.  
� Emplaçar a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, recorregut pel Tribunal Constitucional. 
� Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement 
i efectes. 
 
Defensa la moció la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup 
municipal de la CUP: 
“Primer de tot celebrem que s’hagi pogut consensuar la moció.  I, que n’hàgim 
pogut parlar-ne. 
La intenció de presentar aquesta moció és perquè el Tribunal Constitucional ha 
començat a exercir contra el Govern Català interferint en les seves lleis que hagin  
pogut aprovar;  atemptant amb els drets més bàsics de les persones.  La Llei 
24/2015 aprovada per lluitar contra l’exclusió i la pobresa. 
En comptes d’haver fet això el Govern Espanyol hauria d’haver copiat aquesta llei i 
aplicar-la en el seu país perquè, potser, l’haurà d’ordenar una mica. 
Diumenge, pels carrers de Barcelona, es manifestaven unes 60 mil persones totes 
unides per exigir que no retallessin els drets sota el mateix lema, -els drets no es 
retallen-. 
La moció és ben clara.  Vol que els Ajuntaments continuïn donant suport a la Llei 
24/2015.   
Que continuïn aplicant les mesures i que garanteixin que cap família es quedi sense 
aigua, ni llum, ni sostre;  saltant-se el que diu el Govern Espanyol i obeint així  
estrictament a la Llei Catalana.” 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Aquesta és la voluntat del que s’està fent i del que s’ha de continuar fent en 
aquest sentit.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció Institucional de suport a la 
Llei 24/2015 i a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria 
d’habitatge i pobresa energètica. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els seus membres.  
 
 
 
El Sr. Alcalde  demana als grups municipals si tenen algun prec o alguna 
preguntar per formular. 
 
 
Intervenció del Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal 
d’Iniciativa per  Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
En primer lloc voldríem mostrar públicament el nostre rebuig als atacs amb pintura 
a les seus d’Esquerra i de Convergència.    
Ho fem aquí perquè quedi constància. 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 33

I volem dir que ens molesta molt que succeeixin aquests fets. 
Creiem que la política no va per assenyalar llocs sinó de construir propostes, i, que  
qui vulgui castigar coses que creuen que no s’han de fer el 26 de juliol tenen una 
bona oportunitat. 
Aquesta seria la millor manera de fer política i de fer democràcia. 
 
En segon lloc. 
Volem mostrar la nostra preocupació per l’estat del pàrquing de La Solana. 
Han desaparegut pilones.  La sorra està en mal estat;  està inundat i si s’hi sumen 
els canvis de direccions que hi ha, doncs, es força complicat. 
Com que s’estan fent arranjaments de pàrquings de la Ciutat a veure si ho poden  
repassar, també.  
I aprofitem per dir si poden repassar el pàrquing de davant del Club Natació 
Banyoles, a la Vila Olímpica, que fa un temps està tancat.  Perquè com que el tema 
d’ El Cisne ja s’ha solucionat i una cosa depenia de l’altra, essent de la mateixa 
propietat, a veure si es pot arranjar definitivament.”    
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“No vull afegir res.  Només un agraïment sincer sobre les paraules que ha dit fent 
referència als locals. 
Tots els que estem aquí estem d’acord amb les seves paraules. 
 
Quant al pàrquing de La Solana. 
És evident que mentre vagi plovent va a pitjor. 
El Sr. Costabella ja ha demanat un pressupost i esperem que quan deixi de ploure 
aquest tema es pugui solucionar. 
En tot cas, s’ha d’arranjar.  A l’igual que algun altre pàrquing.   
I contestant al tema de la Vila Olímpica. 
Nosaltres varem habilitat aquest espai nou que hi ha a tocar al Pavelló. 
Per tant, si hi hagués la possibilitat de tornar a obrir aquest espai no ho dubti que  
nosaltres ho faríem.” 
 
Intervencions: 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
“Volem fer una pregunta sobre el tema dels refugiats ja que hem sabut per les 
notícies que ja comencen a arribar a Catalunya. 
Si s’han activat els protocols, si ja ha arribat algú i si tenen alguna informació de la 
data d’arribada d’algú.” 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
“Sobre la triatló que s’ha de disputar diumenge. 
Si s’ha previst fer algun estudi de viabilitat, d’impacte econòmic i sobre quins 
resultats n’obtenim com a ciutat per aïllada de la celebració.” 
 
Explicació de la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora Delegada de 
Benestar Social: 
“Varem tenir la visita del Secretari General d’Immigració i ens varem posar a la 
seva disposició per quan Banyoles hagués d’acollir-los poder-ho fer. 
Però, per ara no ens han dit res.” 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
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“Ha arribat un petit contingent de gent.  I, pel que he anat sentint i llegint a les 
notícies els han anat posant en ciutats grans, com Barcelona o Madrid. 
En tot cas, per part de la Regidora hi ha el compromís de mantenir-los informats en 
aquest sentit i així ho farem.” 
 
Resposta del Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Esports: 
“Plantejar-nos un impacte econòmic d’aquesta triatló especifica això no ho tenim 
plantejat. 
El que estem parlant amb la Regidora de Promoció Econòmica és un estudi de l’ 
impacte econòmic que tenen totes les activitats esportives a la Ciutat;  no aquesta 
triatló especifica.   Aquesta triatló fa molts anys que es fa i és positiu per la ciutat i 
la comarca. 
En tot cas, ho podríem plantejar des de la situació de totes les activitats esportives 
l’impacte que pot tenir a la Ciutat. 
     
Intervencions: 
Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles: 
“Tenim tres precs. 
Un és sobre el tema de les autocaravanes a la nostra població i a la comarca. 
Cada dia se’n veuen més i va en augment;  és un bon turisme.  És un turisme no 
només local sinó també internacional.  
Però, s’ha de regular.  A molts municipis ja ho estan fent. 
En el nostre cas volem demanar que se’n parli; com també amb els altres municipis 
de la comarca per trobar fins i tot una ubicació adequada i regulada. 
Nosaltres hem pensat en alguns aparcaments tot i que la seva estètica no és molt 
bona.  Per exemple, el pàrquing de davant de Triops, l’antic Càmping El Sombrero o 
els camps de La Puda. 
Per tant, a veure si ens animem a fer-ho. 
 
Un altre prec. 
Recordar que en un Ple, potser era a principis d’any, varem demanar rebaixar les 
voreres de la cantonada de l’Asil, al Carrer Valls.  S’ha remès amb la modificació del 
Carrer dels Valls.  Hem vist el projecte, però, en la primera i segona fase no arriba 
a aquella cantonada. 
Per això, nosaltres volem demanar si ho podeu posar a la cartera de serveis, millor. 
 
Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per 
Banyoles: 
Hi ha un tercer prec. 
Té a veure amb la connexió entre l’Estany i el Barri Vell. 
Celebrem la finalització de les obres de la Plaça de les Rodes i els carrers del voltant 
que permet una connexió atractiva i segura entre l’Estany i el Barri Vell.  I, es 
crearà l’eix de les quatre places, Plaça del Carme, Plaça de les Rodes, Plaça dels 
Turers i Plaça Major;  com a centre neuràlgic podríem dir.  Llavors, podríem anar a 
la Plaça de la Font, a la Plaça Teatre fins a la Plaça del Monestir. Com a catifa 
vermella     
Pensem des de Junts per Banyoles que s’hauria d’organitzar tota la zona, des dels  
turistes als banyolins i banyolines perquè es pugui fer servir de manera fructífera. 
I, farem unes propostes una mica agosarades.  Per exemple, la promoció dels 
comerços i la restauració amb algunes ajudes o subvencions per iniciar nous 
projectes o per a inversions.  I, fer alguna actuació que a la Plaça de les Rodes s’hi 
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puguin realitzar activitats amb un cobriment parcial, tant per dies de pluja com per 
dies de molt de sol, o el trasllat de la Fira La Ramona estirant-la cap aquesta zona 
de manera que així atraus a la gent cap al centre.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Les autocaravanes.  Nosaltres ho estem parlant amb Porqueres perquè té sentit 
que es pugui regular més enllà de Banyoles, tenint en compte que el terme 
municipal de Banyoles és petit. 
La zona de Triops és espai PEIN, per tant, no és possible.  I, per unes cinc  
caravanes ens havíem plantejat l’aparcament que hi ha abans d’arribar al Pavelló. 
Quant al càmping El Sombrero també se n’havia parlat fa un temps per rehabilitar-
lo.  En tot cas, quedava molt lluny. 
I, Porqueres ho ha demanat pel FEDER en aquell espai que hi ha a la zona d’abans 
de La Masia, fent-hi una variant per Mieres. 
L’Ajuntament de Porqueres ens han demanat de parlar-ne per fer-ho conjuntament. 
Per tant, en un espai ampli regulat i que hi hagi serveis, nosaltres per Banyoles 
encantats de poder-nos-hi adherir i fer una cosa ben feta. 
 
Quant al tema de rebaixar voreres a la zona de l’Asil, al Carrer Valls. 
És veritat que queda en la segona fase.  Per tant, si aquesta necessitat és evident 
la pròpia Brigada Municipal podria fer aquest rebaix. 
I, sense cap problema en poder-lo planificar. 
 
També, ha parlat la Sra. Susanna Cros la possibilitat de poder fer una pèrgola 
parcial de cobriment a la Plaça de les Rodes;  i que ja ho ha manifestat en més 
d’una ocasió. 
I sobre oci i restauració.  La Regidora ha planificat de fer uns ajuts o subvencions 
en aquestes condicions que avui hem comentat. 
El tema de la Fira La Ramona. És una fira de caire privat que ens varen demanar el 
passeig de l’Estany.  En tot cas, no costa res de traslladar-los la iniciativa que 
vostès proposen.   Si ho accepten perfecte i si no, doncs, no passa res.” 
 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Ara, abans d’aixecar el Ple, vull dir que avui és l’últim dia que el Secretari de la 
Corporació, en Jordi Turon, hi assisteix com a Secretari.   Ell el dia 9 de juny causa 
baixa en aquesta Corporació per passar a ser Vicesecretari de la Diputació de 
Girona. 
Per tant, donar-li les gràcies per la feina feta al llarg d’aquests tres anys i amb sort 
i encerts en la seva nova tasca. 
Aquestes tasques a vegades poden ser definitives o molt provisionals perquè els 
concursos són els que són.   
I, agrair-li el servei que ha prestat a la Ciutat amb tots els seus components.  La 
seva tasca feta sempre des de la professionalitat, el rigor, la rapidesa, això s’ha de 
destacar, i el bon fer. 
Jo crec que deixa un bon record.  La vida dóna moltes voltes;  jo crec que ens 
anirem trobant. 
Per tant, donar-li les gràcies en nom de tots.  I, desitjar-li molta sort i èxits en el 
futur.” 
Aplaudiments.” 
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El Sr. Alcalde  aixeca la sessió plenària.  Els dóna les gràcies i els diu fins el Ple 
Ordinari del mes de juny.   
    
 
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, 
 
 


