Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30
DE MARÇ DE 2015

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre del dia 30 de març
de 2015, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Illm. Sr.
Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs.,
Miquel Vilanova Cullell, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle, Joana Vilà
Brugué i Lluís Butinyà Teixidó i dels Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi
Congost Genís, Anna Ribas Planella, Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana,
Xavier Bosch Pujol, David Juan Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Ferriol Masó
Frigolé, Jordi Bosch Lleó i Joan Luengo Sala.

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

El Sr. Alcalde els diu: “Bona tarda-vespre a tothom.
Anem a donar inici a
aquesta sessió plenària. En tot cas, abans de començar cal felicitar al Sr. Ferriol
Masó per la seva paternitat.”

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
Intervé la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de
la CUP, i diu:
“No és referent a l’acta.
És referent al que sempre insistim el nostre grup
municipal. Com que en el Ple anterior hi va haver preguntes del públic els tornem
a demanar que pengin a la web les preguntes del públic perquè els ciutadans i
ciutadanes han de tenir dret a llegir-les.”
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 23 de febrer 2015 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 23 de febrer de 2015
ordinari.
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del 16 de
febrer al 20 de març de 2015.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 16 de
febrer al 20 de març de 2015 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm.
2015.527, de 16 de febrer de 2015, al núm. 2015.962, de 20 de març de 2015.
El Sr. Alcalde els diu:
“En aquest punt donaré compte del Decret d’Alcaldia núm. 2015.950, de 20 de
març de 2015, que ja vaig donar compte en la Comissió Informativa i que és del
contingut següent:
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-DECRET D’ALCALDIA 2015.950
Banyoles, 20 de març de 2015.
Vista la necessitat de finançar part del programa d’inversions a realitzar en l’exercici 2015, i
d’acord amb la base d’execució del Pressupost Municipal 12.1, aprovat pel Ple Municipal de
27 d’ octubre de 2014, i publicat en el BOP número 231 de data 3 de desembre de 2014, en
el qual es preveu i autoritza un endeutament a llarg termini fins a la quantitat de
1.700.000,-€ .
Vistes les ofertes presentades per quatre entitats financeres i l’informe emès per
l’Interventor i el Tresorer municipals en relació a aquestes ofertes.
Vist l’ informe favorable emès per l’Interventor i el Secretari municipals.
Atès el que disposen els articles 52 i 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa al règim
jurídic, competències i règim d’autorització per les operacions de crèdit a llarg termini.
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència,
DECRETA:
Primer.- Concertar, amb l’entitat CAIXABANK SA, un préstec a llarg termini d’acord amb les
condicions i demés clàusules de la proposta de contracte que figura a l’expedient, amb les
següents condicions:
* Import
:
850.000 €
* Termini
:
6 trimestres de carència ( anys 2015-2016) i 40 d’amortització
* 1a amortit. :
31-3-2017
* Amortització: Sistema francès
* Interès
:
Variable
* Referència
:
EURIBOR a tres mesos + 0,86%
* Revisió Int. :
Trimestral
* Liquidacions: Trimestrals naturals
* Comissions :
Exempt
* Fedatari
:
Secretari Municipal
* Destí
: Finançament pla d’inversions exercici 2015
Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri i a la
Direcció General de Política Financera de conformitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’
abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.-

Aquesta, és la millor oferta de la Ciutat perquè quedi clar.
50% ja que no calia fer la seva totalitat.”

I, era la previsió del

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.3.- Donar compte de la sentència número 52/2015, del Jutjat contenciós
administratiu número 1 de Girona, per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat contra el Decret d’Alcaldia número
2320 ,de data 20 d’agost de 2013.
Es dóna compte de la sentència 52/2015 del Jutjat contenciós administratiu, per la
qual es desestima, per ser extemporani, el recurs contenciós administratiu formulat
per la Sra. NLF contra el Decret d’Alcaldia número 2320, de 20 d’agost de 2013,
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
recurrent en data 14 de gener de 2013.
En els fonaments de la sentència s’argumenta, tal i com es va allegar per
l’Ajuntament i l’empresa contractista (SECE), que l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la LJCA, estableix que el termini per interposar el
recurs contenciós administratiu és de dos mesos comptats des del dia següent al de
la publicació de la disposició impugnada o al de la notificació o publicació de l’acte
que posi fi a la via administrativa, si fos exprés. El Decret d’Alcaldia desestimant
la reclamació de responsabilitat patrimonial fou notificat el 25 de novembre de
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2013 i el recurs contenciós administratiu va ser presentat amb data 3 de desembre
de 2014, fora del termini de dos mesos legalment establert.
El Sr. Alcalde diu: “Aquest és un contenciós administratiu que es va posar a
l’Ajuntament fora de termini.
El jutge l’ha desestimat.
Per tant, l’ha guanyat
l’Ajuntament i no hi ha hagut ni judici.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.4.- Donar compte al Ple de la Corporació del nombre de llocs de treball
reservats a personal eventual.
Atès que l’article 104.bis.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/ 2013, de 27 de desembre de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que les Corporacions
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de
la província el nombre de places reservades a personal eventual.
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el President de l’Entitat local n’
informarà la Ple de la Corporació, amb caràcter trimestral.
Vist que la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles s’ha portat a
terme aquest mes de febrer de 2015, i la publicació al Butlletí Oficial de la província
de Girona va ser en el BOP número 248, de 31 de desembre de 2014.
Vist que cal donar compliment a l’article 104. bis.6 de la Llei 7/1985, LBRL.
Per tot l’explicitat, aquesta comissió informativa:
Dona compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
bases de règim local, que a la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Banyoles de
l’any 2015, el nombre de places reservades a personal eventual és d’una, amb el
nom “Coordinador de Patrimoni Cultural”, i amb adscripció als Serveis generals de
la Corporació.
El Sr. Alcalde explica: “Com saben de personal eventual hi ha una persona que
és, des de sempre, el Coordinador de Patrimoni Cultural; el Director dels Museus
de Banyoles, el Sr. LFC. En tot cas, no és un càrrec de confiança que hagi posat
ningú.
Va estar molts anys al Consorci de l’Estany però ara per llei no es pot fer així.
Quan els consorcis es consoliden amb l’Administració, per la nova Llei ARSAL, no
poden haver-hi càrrecs eventuals sinó que han de d’estar a la Corporació que
consoliden.
Probablement en un futur s’hagi de regularitzar, malgrat que ara no es pot ampliar
el tema de personal.
I en donem compte al Ple perquè després se n’ha de donar compte al Ministeri.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA
2.1.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Esportiu de
l’Estany de Banyoles.
Vistos els acords adoptats per la Junta General del Consorci Esportiu de l’Estany de
Banyoles, en la sessió ordinària del 17 de novembre de 2014, sobre aprovació
inicial de la modificació dels següents articles dels estatuts del Consorci (RGE núm.
14261 de 21-11-2014):
“Article 1.-
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Amb la denominació “CONSORCI ESPORTIU DE L’ESTANY DE BANYOLES” es
constitueix una entitat de dret públic, de caràcter associatiu i naturalesa voluntària,
dotada de personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i
integrada per l’Ajuntament de Banyoles, pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
per la Diputació de Girona.
També formarà part del Consorci la Federació Catalana de Rem, el Club Natació
Banyoles i la Federación Española de Remo.
El Consorci s’estableix per temps indefinit.
El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l’adhesió d’altres
administracions públiques o d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin
finalitats d’interès públic concurrents amb les del present Consorci.
Afegir
El Consorci Esportiu de l’Estany estarà adscrit al membre d’aquest, que en cada
exercici pressupostari i per tot aquest període compleixi, en primer terme, amb els
criteris de prioritat establerts a la Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992,
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local.
Article 15.Afegir
j. El consorci estarà subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control del
membre associat al qual estigui adscrit, sense perjudici de la seva subjecció a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.”
Article 20.Afegir
En tot allò no previst als articles 19 i 20 s’aplicarà el que disposen els articles 12,
13 i 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa”.
Vist l’escrit rebut, en data 27 de febrer de 2015 i RGE núm. 2488, de la Presidència
del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, en el que comunica que no han estat
presentades allegacions/reclamacions contra els acords d’aprovació inicial de la
modificació els estatuts durant el termini d’exposició pública i sollicitant la seva
modificació per part de l’Ajuntament.
Atès que la modificació dels estatuts ha estat acordada per a ajustar el règim jurídic
del consorci a les disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Esportiu de l’Estany de
Banyoles, en els termes els acords adoptats per la Junta General del Consorci
Esportiu de l’Estany de Banyoles, en la sessió ordinària del 17 de novembre de
2014, exposats en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles,
per al seu coneixement i efectes escaients.
El Sr. Alcalde

els diu:

“Bàsicament és una adaptació a la Llei ARSAL.”

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Només dir que ens abstindrem.”
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La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu el següent:
“Al nostre grup els agradaria fer unes quantes consideracions per explicar en nostre
vot.
Perquè, fa massa Plens que s’estan aplicant modificacions que ens imposa l’Estat
Espanyol sobre la Llei ARSAL. Volen recordar que aquest Plenari va aprovar una
moció en què no es recolzava la Llei ARSAL. Ens hi estan posant dintre i ens estan
fent modificacions a cop de decret sense que aquest Ajuntament hagi considerat
que s’hagi de modificar els estatuts del Consorci o millorar-los.
Per tant, ens estan traguen la nostra autonomia. I, des del nostre grup municipal
no creiem que això sigui correcte.
Per aquests motius nosaltres ens abstindrem.”
El Sr. Alcalde
li diu: “Jo ja li vaig contestar això.
Aquesta és la segona
consideració que fa en aquest sentit.
I, la següent pregunta que els faig és, -volen que els consorcis funcionin, o ens
abstenim tots i no els adaptem. Per tant, que els consorcis es tanquin i ja està.
Mirin.
Aquest Ple va aprovar una cosa.
No estem d’acord amb la Llei ARSAL,
això, ja ho manifestem. Per tant, un conjunt de municipis de tot l’Estat Espanyol
podem fer un recurs al Constitucional perquè aquesta llei, creiem, vulnera drets
institucionals. Això és una cosa.
Però, és que el Tribunal Constitucional ho admet a tràmit, i, l’aplicació no para, per
tant, ens hi adaptem o estem fora del marc de la legalitat vigent.
Hem de diferenciar dues coses.
Que, no hi estem d’acord, però, que si no ho
adaptem pararem. Vostè vol que parem ?. Per exemple, l’ATM, doncs, que no hi
hagi la TEISA a Banyoles i ho explica a la ciutadania...
Tots estem d’acord que la Llei ARSAL és inconstitucional i ho hem votat, però, si no
ens hi adaptem estem fora de la llei.
Però la responsabilitat ens diu que hem d’estar dins la llei encara que no ens
agradi. És així de clar.”
La Sra. Alexandra Pazos li diu: “Vostè ha tret el debat des d’un altre punt del
taulell.
Nosaltres estem dient que aquest Ajuntament no s’ha queixat en cap moment en
l’adaptació de tot el que s’està aplicant des del Govern Espanyol.
Nosaltres estem dient que vostès no han fet cap queixa, i, nosaltres ens abstenim
perquè ho apliquem sense queixar-nos.
I, el Sr. Alcalde li diu: “No falti a la veritat.
Nosaltres ens varem queixar a l’igual que vostè. Varem votar que no hi estàvem
d’acord; tots 17 membres.
Hi ha una altra qüestió. Com que l’hem d’aplicar aquesta és la responsabilitat.
Jo tampoc hi estic d’acord, per tant, si faig el mateix ens ho carreguem ràpid. Ara,
demà haurem de pagar les conseqüències; vostè al meu costat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, essent la votació de 14
vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per
Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i Iniciativa per Catalunya
Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
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COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
3.1.- Ratificació de les modificacions puntuals del Conveni de collaboració
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona per a la cessió d’ús de
diferents espais del Monestir de Sant Esteve de Banyoles, aprovades per
Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març de 2015.
Atès que el Bisbat de Girona és propietari dels edificis del conjunt de l’antic
Monestir de Sant Esteve de Banyoles, els quals gaudeixen de valors religiós,
patrimonial i cultural inherents.
Que, en els darrers anys, diferents administracions públiques, com el mateix
Ajuntament de Banyoles, han destinat part dels seus recursos públics a la
rehabilitació de diferents espais del Monestir de Sant Esteve. En concret, des de
l’any 2012 i fins a l’any 2015 s’han aprovat diferents convenis de collaboració per
al finançament del Projecte de rehabilitació de l’església del Monestir de Sant
Esteve. També s’han fet actuacions municipals consistent en l’acondicionament de
la sala de l’Arqueta i l’accés al Monestir, entre d’altres.
Que des de fa temps ve existint una situació de fet consistent en què es permet dur
a terme dins les naus del temple i en el claustre diverses activitats alienes, si bé
mai contràries, al culte catòlic que és el seu destí natural i primordial, activitats
com ara són concerts, actes públics, conferències i altres de caire semblant.
Sempre ha existit una bona entesa en la programació i en l’organització d’aquestes
activitats no de culte, cosa que ambdues parts valoren positivament pel bé de la
ciutadania i el seu enaltiment cultural i cívic.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona, amb l’ànim de
dinamitzar l’activitat cultural de la ciutat de Banyoles, van signar, en les dates que
acte seguit es relacionen, els següents convenis:
a. Amb data 28 de març de 2012, el Conveni per a l’ús i la conservació
de l’església del monestir de Sant Esteve de Banyoles;
b. Amb data 28 d’octubre de 2013, el Conveni de collaboració entre
l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona per regular l’ús del
monestir de sant Esteve.
c. Amb data 23 de febrer de 2015, el Conveni de collaboració entre
l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona per a la cessió d’ús de
diferents espais del Monestir de Sant Esteve de Banyoles
Atès que, pel que fa a l’aprovació més recent del darrer conveni (punt c) el Bisbat
de Girona ha suggerit algunes modificacions de determinats punts del Conveni
aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 23 de febrer d’enguany.
Vist el que disposa l’article 4.1. d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar les següents modificacions puntuals del Conveni de collaboració
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona per a la cessió d’ús de
diferents espais del Monestir de Sant Esteve de Banyoles que es van aprovar per
Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març de 2015:
1. En el pacte Primer.- Objecte de la Cessió, el Conveni deia “El Bisbat de Girona cedeix
l’ús preferentment exclusiu i puntualment compartit dels següents espais del
Monestir de Sant Esteve a l’Ajuntament de Banyoles [...]” i es proposa el canvi per
“El Bisbat de Girona cedeix l’ús, en la forma que s’especifica en cada cas, dels
següents espais del Monestir de Sant Esteve a l’Ajuntament de Banyoles [...]”.
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2. En el pacte Primer.- A) ESPAIS OBJECTE DE CESSIÓ, s’afegeix el següent, marc en
cursiva:
1) ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANT ESTEVE (assenyalada amb el núm. 1 en
el plànol que s’adjunta com a Annex I). Aquest espai es cedeix en ús
compartit.
2) CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANT ESTEVE (espai assenyalat amb el
número 2 en el plànol que s’adjunta com a Annex I). El claustre és l’element
on conflueixen la majoria dels espais per una banda o altra, de manera que
constitueix el seu nexe d’unió i al mateix temps lloc de pas quasi obligat per
desplaçar-se d’una zona a una altra. (356 m²). Aquest espai es cedeix en ús
preferent a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
5) SALA DE L’ARQUETA (identificada amb el número 5 en el plànol que és l’Annex I).
(40m2). Aquest espai es cedeix en ús exclusiu a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
6) SALA DE LA BANDA DE MIGDIA DEL CLAUSTRE, identificada amb el número 6, en
el plànol que és l’Annex I del present contracte, que afronta l’entrada del claustre des
del pati exterior mitjançant un arc de mig punt. En aquests moments es destina a
sala d’installació de la centraleta de les alarmes. Aquest espai es cedeix en ús
exclusiu a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
7) SALA DELS PESSEBRISTES, identificada amb el número 7 en el plànol incorporat a
mode d’Annex I. Espai que darrerament s’utilitza per a l’exposició de pessebres, al
costat de la sagristia i a la qual s’hi accedeix a través del Claustre. Aquest espai es
cedeix en ús exclusiu a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
9) CANCELL O VESTÍBUL, que queda després de la segregació per l’arxiu: (15m2).
Aquest espai s’emprarà i destinarà a zona de pas i connexió entre l’església de Sant
Esteve i el claustre. Aquest espai es cedeix en ús exclusiu a favor de l’Ajuntament de
Banyoles.
3. En el pacte Segon.- que deia “El Bisbat de Girona – Parròquia de Santa Maria de
Banyoles cedeixen a l’Ajuntament de Banyoles, que accepta, l’ús preferentment
exclusiu i puntualment compartit de les dependències senyalades en el precedent
apartat A” haurà de dir “El Bisbat de Girona – Parròquia de Santa Maria de Banyoles
cedeixen a l’Ajuntament de Banyoles, que accepta, l’ús de les dependències
assenyalades en el precedent apartat A”.
4. En el pacte Tercer.- que deia “La cessió d’ús no és exclusiva, tota vegada que el
Bisbat de Girona – Parròquia de Santa Maria de Banyoles podran disposar i usar a
conveniència els espais cedits. Pel que fa al claustre, aquest ús serà prèvia
comunicació a l’Ajuntament de Banyoles, amb l’antelació necessària, dels actes que
s’hi pretenguin celebrar, els quals no podran suposar, en cap cas, un risc o immissió
negativa per l’Arqueta.[...] haurà de dir “Tot i la cessió d’ús, el Bisbat de Girona –
Parròquia de Santa Maria de Banyoles, prèvia comunicació a l’Ajuntament de
Banyoles amb l’antelació necessària, podran disposar i usar els espais cedits. Pel que
fa al claustre, els actes que s’hi pretenguin celebrar no podran suposar, en cap cas,
un risc o immissió negativa per l’Arqueta. [...].”
5. En el pacte dotzè s’afegeix: “El Bisbat de Girona atorga a favor de l’Ajuntament de
Banyoles un dret de tempteig i retracte pel cas que, en qualsevol moment, procedís
a transmetre l'Antic Monestir de Sant Esteve de Banyoles, objecte d’aquest conveni,
llevat que aquesta transmissió es porti a terme a favor de qualsevol fundació o
entitat vinculada al Bisbat de Girona. Aquest dret de tempteig i retracte exclou la
Casa Missió i espais no objecte d’aquest Conveni.
Amb aquesta finalitat, el Bisbat de Girona haurà de comunicar a l’Ajuntament la seva
decisió d’alienar-la, amb expressió del preu, forma i terminis de pagament projectats i de
les restants condicions essencials de la transmissió, a efectes del possible exercici del
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dret de tempteig durant un termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data en
què s'hagi produït la notificació.
L'Ajuntament podrà exercir el dret de retracte quan no se li hagi fet la notificació que
disposa l'apartat precedent o quan s'hagués omès qualsevol dels requisits exigits o
resultés inferior el preu efectiu de la transmissió o menys oneroses les restants
condicions d'aquesta. Aquest dret s'haurà d'exercir en el termini d'un mes, comptat des
del dia següent a la data de la notificació de la transmissió portada a terme, que la
persona adquirent ha de fer, en tot cas, a l’Ajuntament mitjançant entrega d'una còpia
de l'escriptura pública o document en què fos formalitzada.
Els efectes de la notificació per a l'exercici del dret de tempteig caducaran quan
transcorrin quatre mesos des de la data d'aquesta notificació sense que s'hagi efectuat la
transmissió. La transmissió realitzada transcorregut aquest termini s'entén efectuada
sense l'esmentada notificació, a efectes de l'exercici del dret de retracte.

El text refós del Conveni quedaria redactat de la següent manera:

“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL BISBAT DE
GIRONA PER A LA CESSIÓ D’ÚS DE DIFERENTS ESPAIS DEL MONESTIR DE SANT ESTEVE
Banyoles, 2 de març de 2015.
REUNITS
El Rvdm. Mons. FPA, en la seva condició de Bisbe de Girona, i el Rvd. Mossèn RPV, com a
Rector de la parròquia de Santa Maria de Banyoles, essent el domicili fiscal del Bisbat a
Girona, Plaça del Vi, núm. 2, 17004-GIRONA, i NIF R-1700002-G;
L’Illustríssim Senyor Miquel Noguer i Planas, en la seva condició d’Alcalde/President de
l’AJUNTAMENT DE BANYOLES, amb domicili fiscal al Passeig de la Indústria, núm. 25, 17820
de BANYOLES, i NIF P-1701600-G, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon i
Serra.
Els reunits, en la condició que ostenten,
MANIFESTEN
Primer.- Que el Bisbat de Girona és propietari dels edificis del conjunt de l’antic Monestir de
Sant Esteve de Banyoles, els quals gaudeixen de valors religiós, patrimonial i cultural
inherents.
Segon.- Que, en els darrers anys, diferents administracions públiques, com el mateix
Ajuntament de Banyoles, han destinat part dels seus recursos públics a la rehabilitació de
diferents espais del Monestir de Sant Esteve. En concret, des de l’any 2012 i fins a l’any
2015 s’han aprovat diferents convenis de collaboració per al finançament del Projecte de
rehabilitació de l’església del Monestir de Sant Esteve. També s’han fet actuacions municipals
consistent en el condicionament de la sala de l’Arqueta i l’accés al Monestir, entre d’altres.
Tercer.- Que des de fa temps ve existint una situació de fet consistent en què es permet dur
a terme dins les naus del temple i en el claustre diverses activitats alienes, si bé mai
contràries, al culte catòlic que és el seu destí natural i primordial, activitats com ara són
concerts, actes públics, conferències, i altres de caire semblant. Sempre ha existit una bona
entesa en la programació i en l’organització d’aquestes activitats no de culte, cosa que
ambdues parts valoren positivament pel bé de la ciutadania i el seu enaltiment cultural i
cívic.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona, amb l’ànim de dinamitzar
l’activitat cultural de la ciutat de Banyoles, van signar, en les dates que acte seguit es
relacionen, els següents convenis:
d. Amb data 28 de març de 2012, el Conveni per a l’ús i la conservació de
l’església del monestir de Sant Esteve de Banyoles;
e.

Amb data 28 d’octubre de 2013, el Conveni de collaboració entre
l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona per regular l’ús del monestir
de sant Esteve.

Quart.- Que amb data 1 d’octubre de 2004 es va signar també el Conveni de creació i gestió
de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. A l’article tercer de la part expositiva es mencionava
que el Monestir de Sant Esteve estava, “en procés de restauració amb l’objectiu de destinar-
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lo a equipament cultural”. Així mateix, en els pacte primer i segon, respectivament, es
creava l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, integrat a la Xarxa d’Arxius Comarcals de la
Generalitat de Catalunya, mentre que el Bisbat de Girona cedia a l’Ajuntament de Banyoles i
al Consell Comarcal del Pla de l’Estany l’ús de l’espai actualment seu de l’Arxiu Comarcal
(primera planta del claustre, les sales annexes i els accessos verticals corresponents). La
durada de l’esmentada cessió es va estipular en 90 anys.
Cinquè.- Que el Monestir de Sant Esteve està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN) per la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Que atesa la bona entesa entre ambdues institucions com a conseqüència del
desenvolupament dels convenis esmentats en els precedents expositius tercer i quart,
l’Ajuntament ha mostrat un viu interès a obtenir una cessió d’ús temporal de diferents espais
del Monestir de Sant Esteve per tal de destinar-lo a diferents activitats culturals i socials.
Per tot això, i amb l’ànim de fer efectiva la cessió d’ús temporal del claustre del monestir i de
concretar, refondre i simplificar en un únic document les relacions jurídiques que es deriven
dels múltiples convenis que actualment regulen la cessió dels diferents espais del Monestir,
així com el seu ús i condicions, ambdues parts convenen la formalització d’aquest conveni de
cessió d’ús que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- OBJECTE DE LA CESSIÓ
El Bisbat de Girona cedeix l’ús, en la forma que s’especifica en cada cas, dels següents
espais del Monestir de Sant Esteve a l’Ajuntament de Banyoles, amb la finalitat que
l’immoble sigui gaudit per la ciutadania en general, per al desenvolupament d’actes o
activitats relacionats amb l’estudi, promoció i gaudi dels valors patrimonials, històrics,
culturals i artístics que posseeix el conjunt del monestir de Sant Esteve, així com també per
dur-hi a terme activitats culturals i cíviques encaminades a promoure els esmentats valors i
altres de semblants, sempre que siguin compatibles i mai contraris a la legislació i a la
doctrina i principis de la fe catòlica:
A) ESPAIS OBJECTE DE CESSIÓ:
1) ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANT ESTEVE (assenyalada amb el núm. 1 en el plànol
que s’adjunta com a Annex I). Aquest espai es cedeix en ús compartit.
2) CLAUSTRE DEL MONESTIR DE SANT ESTEVE (espai assenyalat amb el número 2 en el
plànol que s’adjunta com a Annex I). El claustre és l’element on conflueixen la majoria
dels espais per una banda o altra, de manera que constitueix el seu nexe d’unió i al
mateix temps lloc de pas quasi obligat per desplaçar-se d’una zona a una altra. (356 m²).
Aquest espai es cedeix en ús preferent a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
3) HORTA DE L’ABAT (assenyalada amb el número 3, en el plànol que constitueix l’Annex
I), amb la tradicional estructura d’arcs diafragma però sense el trespol (60m2). Aquest
espai tan sols es cedeix puntualment i ocasional durant la celebració anual de l’exposició
de flors.
4) PATI TANCAT (identificat amb el número 4 en el plànol Annex I), situat a la banda de
ponent del claustre i comunicat amb ell a través de la sala medieval (250m2), té accés
des de la plaça Monestir i actualment s’utilitza com a aparcament de la Casa Espiritualitat
i Residència de Sacerdots, i a mode de sortida d’emergència d’una sala de l’Arxiu
Comarcal.
Aquest espai tan sols es cedeix com a sortida d’emergència de l’esmentada sala de
l’Arxiu Comarcal. No obstant això, es cedirà aquest espai quan el projecte de construcció
d’uns lavabos sigui viable, alhora que l’Ajuntament de Banyoles garantirà que
l’aparcament de la Residència de Sacerdots sigui possible.
5) SALA DE L’ARQUETA (identificada amb el número 5 en el plànol que és l’Annex I).
(40m2). Aquest espai es cedeix en ús exclusiu a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
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6) SALA DE LA BANDA DE MIGDIA DEL CLAUSTRE, identificada amb el número 6, en el
plànol que és l’Annex I del present contracte, que afronta l’entrada del claustre des del
pati exterior mitjançant un arc de mig punt. En aquests moments es destina a sala
d’installació de la centraleta de les alarmes. Aquest espai es cedeix en ús exclusiu a
favor de l’Ajuntament de Banyoles.
7) SALA DELS PESSEBRISTES, identificada amb el número 7 en el plànol incorporat a
mode d’Annex I. Espai que darrerament s’utilitza per a l’exposició de pessebres, al costat
de la sagristia i a la qual s’hi accedeix a través del Claustre. Aquest espai es cedeix en ús
exclusiu a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
8) SAGRISTIA, identificada amb el número 8, en el plànol (Annex I). Ocupa part de la
vessant nord de l’edifici, donant al claustre. Aquest espai es cedeix temporalment mentre
no es solucioni la connexió entre l’església de sant Esteve i el claustre, que s’haurà de
portar a terme d’acord amb les condicions i termini del pacte cinquè (punt vuitè).
9) CANCELL O VESTÍBUL, que queda després de la segregació per l’arxiu: (15m2).
Aquest espai s’emprarà i destinarà a zona de pas i connexió entre l’església de Sant
Esteve i el claustre. Aquest espai es cedeix en ús exclusiu a favor de l’Ajuntament de
Banyoles.
B) Queden exclosos d’aquesta cessió els espais destinats a la Casa d’Espiritualitat i la
Residència de Sacerdots i tots aquells no específicament inclosos en aquest document ni en
el plànol que constitueix l’Annex I.
Segon.- El Bisbat de Girona – Parròquia de Santa Maria de Banyoles cedeixen a l’Ajuntament
de Banyoles, que accepta, l’ús de les dependències assenyalades en el precedent apartat A.
Tercer.- Tot i la cessió d’ús, el Bisbat de Girona – Parròquia de Santa Maria de Banyoles,
prèvia comunicació a l’Ajuntament de Banyoles amb l’antelació necessària, podran disposar i
usar els espais cedits. Pel que fa al claustre, els actes que s’hi pretenguin celebrar no podran
suposar, en cap cas, un risc o immissió negativa per l’Arqueta. També en referència al
claustre, es deixa constància que els usuaris de la Residència Sacerdotal hi tenen lliure
accés.
Quart.- Ambdues parts garanteixen el destí de l’edifici de l’església del Monestir de Sant
Esteve de Banyoles per al culte catòlic, d’acord amb la legislació canònica (cànons 1210 i
1214 del Codi de dret canònic), amb el lliure accés dels fidels a les celebracions litúrgiques i
als actes religiosos que s’hi organitzin, activitat aquesta que ha estat, és, i seguirà essent el
seu destí propi i principal.
Cinquè.- CONDICIONS GENERALS
1. Totes les activitats que es duguin a terme en els espais cedits hauran de ser
promogudes, gestionades o autoritzades per l’Ajuntament de Banyoles.
2. Celebracions litúrgiques. Es garantirà el lliure accés dels fidels a les celebracions
litúrgiques i als actes religiosos que s’hi organitzin, d’acord amb la previsió anual
d’aquests actes que s’acordi a la Comissió de seguiment (vegi’s pacte tercer).
3. Visites culturals i turístiques. L’Ajuntament de Banyoles tindrà cura de l’organització
de visites culturals i turístiques al Monestir de Sant Esteve (claustre, Sala de
l’Arqueta de Sant Martirià, església, etc.). En aquest sentit, es proposarà a la
Comissió de Seguiment la proposta anual d’aquest tipus d’accions per tal de
consensuar-les i vetllar pels aspectes de conservació i seguretat pertinents. Així
mateix, l’Ajuntament de Banyoles vetllarà perquè se segueixen les pautes de les
disposicions diocesanes vigents en cada moment amb caràcter general en tot el
territori diocesà gironí.
4. Pel que fa als concerts de música o altres actes culturals adients al lloc sagrat que
porti a terme l’Ajuntament de Banyoles o altres entitats que autoritzi, seguiran les
disposicions diocesanes vigents esmentades en el punt anterior. Les activitats que es
portin a terme en el claustre no poden significar cap dificultat o molèstia per a la
Residència Sacerdotal i per a la resta d’usuaris del recinte.
5. Costos de subministraments i conservació. L’Ajuntament de Banyoles assumirà els
costos de totes les despeses de subministraments (energia elèctrica, aigua...),
manteniment, neteja i conservació de tots els espais cedits objecte d’aquest conveni.
L’Ajuntament de Banyoles es compromet a installar els comptadors necessaris per a
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individualitzar i domiciliar al seu càrrec les despeses de subministrament dels espais
cedits.
6. Béns mobles. L’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona vetllaran per la
conservació i restauració dels béns mobles de l’església, d’acord amb la Proposta
anual que es consensuï a la Comissió de Seguiment. Els béns mobles de l’església,
especialment els seus béns de caràcter litúrgic, històric o artístic, queden exclosos de
qualsevol afectació derivada de l’ús per part de l’Ajuntament o d’altres entitats, i
podran ser lliurement disposats per la Parròquia/Bisbat.
7. El Rector de la Parròquia és el responsable d’autoritzar qualsevol canvi d’ubicació
d’un bé moble de l’església per raó d’algun dels actes que s’hi celebrin. Tenen
caràcter inamovible els elements litúrgics i ornamentals del presbiteri de l’església.
8. Connexió entre l’església de Sant Esteve i el claustre. L’Ajuntament de Banyoles es
compromet a realitzar, en el termini d’un any, com a mínim, des de la signatura
d’aquest conveni, una connexió entre l’església de Sant Esteve i el claustre a través
del cancell o vestíbul que uneix ambdós cossos. Aquesta connexió es portarà a terme
aprofitant la porta actualment ja existent en el claustre, en aquest punt
d’interconnexió, i seguint el Pla Director del Monestir redactat per l’arquitecte sr.
Jeroni Moner.
La realització d’aquesta connexió comportarà la finalització automàtica de la cessió
provisional de la sagristia (espai núm. 8 del plànol Annex I).
Sisè.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
La Comissió de Seguiment existent fins ara i prevista en l’anterior Conveni de 28 d’octubre
de 2013 es continuarà convocant a fi de vetllar pel desenvolupament correcte dels pactes
estipulats en aquest Conveni.
Estarà composta pels següents membres, com a mínim:

Delegat episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Girona.

Secretària Tècnica de la Delegació episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de
Girona o persona/es en qui delegui.

Rector de la parròquia de Santa Maria dels Turers.

Regidor/a de Cultura i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Banyoles o persona en
qui delegui.

Coordinador de Patrimoni de l’Ajuntament de Banyoles

T.A.E. i Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de
Banyoles.
Aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades a l’any de forma ordinària i de
manera extraordinària sempre que es consideri convenient, prèvia convocatòria per part de
l’Ajuntament de Banyoles o del Bisbat de Girona.
Aquesta comissió de seguiment tindrà com a funció, entre d’altres, els següents punts:
1. Vetllar pel funcionament correcte dels acords objecte d’aquest Conveni.
2. Pla anual d’actes litúrgics i religiosos previstos al Monestir de Sant Esteve.
3. Protocol de funcionament i seguretat dels diferents espais.
4. Pla de gestió anual que inclourà aspectes relatius a l’organització d’actes culturals
previstos, així com de les visites culturals o turístiques.
5. Previsió anual de les accions de conservació i manteniment i el seu estudi de costos
corresponent.
6. Proposta anual d’inversió i/o restauració.
7. Proposta anual de conservació dels béns mobles.
9. Desenvolupament i seguiment del Pla Director del Monestir (senyors Jeroni Moner i
Antoni Torres), que haurà de comptar amb les autoritzacions pertinents per part del
Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Banyoles.
Setè.- SALA DE L’ARQUETA DE SANT MARTIRIÀ
1. Atenent el valor artístic de l’arqueta, així com la seva especial titularitat jurídica, es
tindrà especial cura de la seva seguretat. La clau i el codi de seguretat quedarà
confiat al personal que designi l’Ajuntament de Banyoles a través de l’Àrea de
Serveis a les Persones, Cultura i Patrimoni Cultural; a la Policia Local de Banyoles, al
Rector de la parròquia de Santa Maria, i al Delegat episcopal pel Patrimoni Cultural.
2. El Bisbat de Girona té contractada, en tant que copropietari de l’Arqueta (l’Arqueta
és propietat del Bisbat de Girona i les 19 figuretes són propietat del Ministerio de
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Cultura) i com a prenedor, una assegurança que cobreix el valor d’una possible
restauració de l’Arqueta, estimada en 500.000,- €, dels següents riscos: contingut,
robatori i expoliació, i incendi. El cost anual de la prima de l’assegurança de l’Arqueta
es continuarà assumint, com fins ara, de forma conjunta per part de l’Ajuntament de
Banyoles i el Bisbat de Girona. En concret, es prorratejarà al 50%, segons el cost
total de la prima.
3. Qualsevol trasllat puntual i temporal de l’Arqueta, fins i tot en el cas que sigui a una
altra ubicació del Monestir s’haurà de consensuar a la Comissió de Seguiment
(Protocol de funcionament i seguretat dels diferents espais, vegi’s pacte tercer).
Vuitè.- INVERSIONS I CONSERVACIÓ DEL MONESTIR
1. L’Ajuntament, a més dels recursos propis, destinarà l’ajut corresponent obtingut de
les subvencions que li puguin ser atorgades de diferents organismes per a la
restauració i conservació del monestir de Sant Esteve de Banyoles, les quals es
compromet a sollicitar i gestionar diligentment. Les obres fetes en els espais cedits
restaran a favor del patrimoni parroquial, sense que la propietat vingui obligada a
satisfer cap quantitat ni indemnització per aquest concepte.
2. D’acord amb allò que s’establí en el conveni de 28 d’octubre de 2013 (pacte quart),
l’Ajuntament de Banyoles es compromet a construir, en un termini raonable i amb
càrrec al seu pressupost o amb l’ajut de subvencions d’altres administracions, uns
lavabos i WC a l’espai que s’acordi amb el Bisbat de Girona.
3. Així mateix, també vetllarà perquè es desenvolupin i duguin a terme els objectius
marcats a la Comissió de Seguiment en relació amb els punts 4, 5 i 6.
Novè.- ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE BANYOLES
En el seu moment, el Bisbat de Girona va acceptar el dipòsit de la collecció de pessebres i
diorames que, en el Concurs anual de pessebres i diorames que organitza l’entitat, enguany
es va exposar, coincidint amb la Biennal del Pessebre Català, a l’església del Monestir de
Sant Esteve. En aquest sentit, i tenint en compte els criteris que han prevalgut en els acords
del Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles, el Bisbat de Girona i l’Associació
de Pessebristes de Banyoles per al dipòsit de la collecció de pessebres i diorames al Monestir
de Sant Esteve de Banyoles (aprovat per Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia
11 de febrer de 2008), s’acorden els següents punts:
1. L’Associació de Pessebristes de Banyoles podrà utilitzar l’església del Monestir de
Sant Esteve per celebrar-hi anualment el Concurs de Pessebres i Diorames, sempre
que no entorpeixi el funcionament regular de l’espai i respectant en tot moment els
valors inherents de l’església, d’acord amb les condicions generals assenyalades al
pacte cinquè d’aquest conveni. Així mateix, podrà disposar d’un espai per
emmagatzemar-hi la collecció, d’acord amb el que s’acordi a la Comissió de
Seguiment.
2. Ni el Bisbat de Girona ni l’Ajuntament de Banyoles tenen cap responsabilitat per
pèrdua, robatori o danys en les coses dipositades. Per la seva banda, l’Associació de
Pessebristes està obligada a concertar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil que cobreixi aquelles eventualitats.
3. En cas que es publiqui o s’editi alguna informació relativa a l’Associació, caldrà que
s’incloguin, en un lloc ben visible, els dos anagrames de les institucions
collaboradores (Ajuntament de Banyoles i Bisbat de Girona).
4. Aquest dipòsit comporta que l’esmentada collecció s’exposi en el Monestir d’acord
amb els criteris que s’acordin a la Comissió de Seguiment.
Desè.- Responsabilitats
1. L’Ajuntament o l’entitat organitzadora contractarà una pòlissa d’assegurança que
doni cobertura als riscos generals de l’immoble (continent i contingut) derivats dels
actes o visites puntuals o ocasionals que s’hi realitzin, així com de la seguretat de les
persones que s’hi trobin i dels seus béns.
Onzè.- Durada
Aquest conveni tindrà una vigència de vint-i-cinc anys (25 anys), a comptar des de la seva
signatura. Es renovarà per períodes d’un any de forma tàcita si cap de les dues parts no
preavisa en un termini de 2 mesos d’antelació.
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Dotzè.- Venda o transmissió del Monestir
La signatura d’aquest Conveni no serà obstacle per a una eventual transmissió del Monestir
de Sant Esteve de Banyoles, quedant l’eventual adquirent subrogat en els drets i obligacions
de la cedent.
El Bisbat de Girona atorga a favor de l’Ajuntament de Banyoles un dret de tempteig i retracte
pel cas que, en qualsevol moment, procedís a transmetre l'Antic Monestir de Sant Esteve de
Banyoles, objecte d’aquest conveni, llevat que aquesta transmissió es porti a terme a favor
de qualsevol fundació o entitat vinculada al Bisbat de Girona. Aquest dret de tempteig i
retracte exclou la Casa Missió i espais no objecte d’aquest Conveni.
Amb aquesta finalitat, el Bisbat de Girona haurà de comunicar a l’Ajuntament la seva decisió
d’alienar-la, amb expressió del preu, forma i terminis de pagament projectats i de les
restants condicions essencials de la transmissió, a efectes del possible exercici del dret de
tempteig durant un termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data en què s'hagi
produït la notificació.
L'Ajuntament podrà exercir el dret de retracte quan no se li hagi fet la notificació que disposa
l'apartat precedent o quan s'hagués omès qualsevol dels requisits exigits o resultés inferior
el preu efectiu de la transmissió o menys oneroses les restants condicions d'aquesta. Aquest
dret s'haurà d'exercir en el termini d'un mes, comptat des del dia següent a la data de la
notificació de la transmissió portada a terme, que la persona adquirent ha de fer, en tot cas,
a l’Ajuntament mitjançant entrega d'una còpia de l'escriptura pública o document en què fos
formalitzada.
Els efectes de la notificació per a l'exercici del dret de tempteig caducaran quan transcorrin
quatre mesos des de la data d'aquesta notificació sense que s'hagi efectuat la transmissió.
La transmissió realitzada transcorregut aquest termini s'entén efectuada sense l'esmentada
notificació, a efectes de l'exercici del dret de retracte.
Tretzè.- Restitució de la possessió de la finca.
Totes les obres i millores executades quedaran, quan s’extingeixi aquest conveni, en benefici
de la propietat sense que aquesta hagi d’abonar cap indemnització a l’altra part per raó de
les mateixes.
Catorzè.- Jurisdicció competent.
Aquest conveni té caràcter privat, d’acord amb el que disposa l’article 4.1. d) del Reial
Decret-Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i les divergències entre les parts que pugui suscitar el seu redactat seran resoltes per
la jurisdicció civil.
Quinzè.- Convenis precedents
Mitjançant aquest conveni, ambdues parts declaren resolts els convenis continguts en el
precedent expositiu tercer; i es comprometen a sotmetre la cessió dels diferents espais del
Monestir de Sant Esteve als pactes i condicions d’aquest document.
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document, en el lloc i data
esmentats en l’encapçalament.
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ANNEX. PLÀNOL

”

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat Conveni.
Quart.- Derogar i deixar sense efectes els convenis signats anteriorment amb el
Bisbat de Girona. En concret:
a) El Conveni per a l’ús i la conservació de l’església del monestir de Sant
Esteve de Banyoles, signat amb data 28 de març de 2012 i aprovat per
Decret d’Alcaldia núm. 2012.813, de data 29 de març de 2012.
b)

El Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de
Girona per regular l’ús del monestir de sant Esteve, signat amb data 28
d’octubre de 2013 i aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària
del dia 28 d’octubre de 2013.

c)

El Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de
Girona per a la cessió d’ús de diferents espais del Monestir de Sant
Esteve, aprovat en Ple ordinari del dia 23 de febrer de 2015.
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Cinquè.- Notificar aquest acord i còpia del conveni signat a les següents instàncies:
 Bisbat de Girona. Plaça del Vi, 2. 17004 GIRONA
El Sr. Alcalde diu: “Bàsicament en aquest punt hi ha que l’Església del Monestir
l’ús sigui compartit.
I, aquests són els acords que el Bisbat de Girona ens va demanar abans de signar
aquest conveni.
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu el següent:
“ Nosaltres ja ho varem dir en l’anterior aprovació. Que, aquest conveni permetia
una cosa que nosaltres no teníem gaire dissenyada i que era la cessió del Monestir.
L’Ajuntament ho podia cedir per fer-hi activitats. I, nosaltres ens varem felicitar
per aquest acord.
Però, hi havia un seguit de matisos que nosaltres varem posar sobre la taula
perquè no els veiem gaire clars. I, ara ens trobem amb la sorpresa que a última
hora hi ha hagut una negociació i que s’han canviat alguns punts.
Recordo, que nosaltres i els altres grups municipals varem posar sobre la taula un
pla de museïtzació. No entenem com en aquesta negociació no s’han posat sobre
la taula el que s’havia dit en la discussió d’aquest Ple
També, veiem amb preocupació que haguem perdut; és una sensació d’haver
perdut, que la nau la rebaixem d’ús exclusió a ús compartit. Ho veiem com a certa
rebaixa del que s’havia ofert inicialment.
Com, també, veiem amb certa preocupació una nota de premsa que va aparèixer
en la web del Bisbat que deia que s’hi podran realitzar activitats amb associacions i
amb entitats; però, només deixa molt clar que els pessebristes podran seguir fenthi l’activitat. I, també, deia que s’hi podrà fer tot allò que no vagi en contra de les
normes catòliques.
Però, el conveni no ens ha quedat clar quin serà l’àrbitre d’aquelles activitats que
s’hi volen realitzar. Si van a favor o van en contra de les normes catòliques.
Amb el nostre grup comentàvem si podríem anar a explicar la teoria de la igualtat
entre home i dona. I, qui serà l’àrbitre l’Ajuntament, el Bisbat, El Bisbe; que ara
diu –a- i l’endemà diu –b-...
Tot això ens genera molts dubtes. Per tant, no votarem en contra perquè seria
perdre una oportunitat, tampoc votarem a favor, per tant, ens abstindrem.”
El Sr. Alcalde li diu: “El debat el varem tenir en el Ple passat.
I, moltes coses que ha dit no les repetiré perquè ja consten en l’acta.
Jo voldria tirar una llança en favor del Sr. Bisbe, si em permeteu. Ell va manifestar
el dret exclusió d’un temple. I, aquí s’haurà d’explicar quins tipus d’actes quan hi
hagi dubtes.
Hi ha una comissió de seguiment, per tant, no canvia res ni en
l’essència ni en l’esperit.
I, jo crec que aquest conveni beneficia a la Ciutat perquè sinó no l’haguéssim fet.”
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP,
diu:
“Nosaltres ens remetem al debat que varem tenir en el Ple anterior.
El nostre vot serà una abstenció.”

intervé i

Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Regidora del grup municipal de Junts
per Banyoles, i diu:
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“A nosaltres ens sap greu que s’hagi desaprofitat aquesta segona oportunitat i que
va ser a instàncies del Bisbat de Girona, ja que es va tornar a replantejar els
termes d’aquest conveni.
S’ha recollit un punt que nosaltres l’apuntàvem com a interessant per la ciutadania.
I, he vist que quan hi ha un edifici protegir hi ha un dret de retracte, per tant, el
Monestir està protegit. I, ara estarà doblement protegit.
Això ho tindrem molt cobert, però, en canvi, el que no tenim cobert és la
salvaguarda ja que aquests béns litúrgics podran ser lliurement disposats pel
Bisbat.
Aquest punt ens dol, d’haver passat aquesta segona oportunitat i que no s’hagi
contemplat en el conveni.
També, sabem que des del Centre d’Estudis Comarcals
ho ha apuntat en aquest sentit.
Per tant, és una oportunitat perduda i no podem donar-hi suport.”
El Sr. Alcalde li diu: “Conec l’opinió de diferent gent del Centre d’Estudis.
Nosaltres hem negociat el que era l’espai i que era la virtut del conveni.
Per exemple, l’Arqueta, hi ha un acord amb el Ministeri i ha de ser així, i, el Retaule
el va restaurar la Generalitat de Catalunya. Com també hi ha moltes peces.
Però, aquí estem fent un conveni per la cessió d’ús d’espais i de tot el que
l’envolta.”
La Sra. Roser Masgrau diu:
“Només voldria dir que aquest punt sisè que diu
que, -estaran lliurement a disposició del Bisbat- fa que quedin amb una certa
vulnerabilitat; com el Retaule una peça emblemàtica per la Ciutat i que no podríem
deixar-la perdre.
Ja sé que parlem d’espais però aquest espai acull el Retaule que té unes
dimensions que són per estar en aquest espai.
També hi ha l’orgue. Costos de restaurar però que seria gravíssim que es pugues
perdre. Hi ha precedents de llibres de l’arxiu del Monestir que amb motiu de les
obres varen anar a Girona i no han tornat. Això, també, era patrimoni de la Ciutat
i ha desaparegut.
A veure. Em sembla que protegir el patrimoni de la Ciutat és un deure, per això
l’exercim.”
El Sr. Alcalde li diu: “Jo mateix el tema dels llibres ho desconec. Però, el tema
del Retaule i l’Arqueta no corren cap perill en aquest sentit.
I sobre el que ha dit la Sra. Masgrau haurem de fer una segona tanda si cal.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ratificació de les modificacions
puntuals del Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de
Girona per a la cessió d’ús de diferents espais del Monestir de Sant Esteve de
Banyoles, aprovades per Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de
març de 2015, essent la votació de 10 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió i Regidor no adscrit) i 7 abstencions (grups municipals:
Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de
Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
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3.2.- Ratificació de l’acord de pròrroga del Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre dones i homes de Banyoles 2015-2017, aprovat per Junta de Govern
Local, en sessió ordinària del dia 2 de març de 2015.
Atès que amb data 2 de maig de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Banyoles va
aprovar el Pla d’Igualtat entre dones i homes pel període 2011-2014.
Que des de l’any 2010 la ciutat compta amb una diagnosi sobre la situació de les
dones al municipi de Banyoles.
Que des del 2002 existeix l’Acord Municipal d’Actuació en Situacions de Violència de
Gènere per coordinar les diferents institucions implicades en la resolució de les
situacions de violència de gènere amb l’objectiu que les víctimes d’aquesta violència
rebin l’atenció adequada i/o que estiguin informades dels serveis al seu abast a la
nostra ciutat.
Que la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, reconeix la importància històrica i el caràcter innovador i exemplar de les
actuacions polítiques dels ens locals en l’abordatge de la violència masclista i
estableix les competències dels municipis amb relació a les dones que pateixen o
han patit violència.
Que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 41 sobre la perspectiva de gènere,
recull que “els poders públics han de garantir el compliment del principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la
promoció professional, en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes
les altres situacions.
Que l’anterior Pla d’Igualtat ja ha no està vigent i que es fa necessari, per
prosseguir amb els compromisos de l’Ajuntament de Banyoles pel que fa a la
igualtat entre dones i homes.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març d’enguany
va aprovar la Pròrroga del Pla d’Igualtats d’oportunitats entre dones i homes de
Banyoles 2015-2017.
Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acord de pròrroga del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes de Banyoles 2015-2017, aprovat per Junta de Govern Local, en sessió
ordinària del dia 2 de març de 2015.
Segon.- Notificar aquesta ratificació a les següents instàncies:
- Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany
La Sra. Anna Ribas Planella, Regidora de Benestar Social,
explica el
següent:
“És la pròrroga del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes que ja era
vigent i és va considerar. Els objectius generals d’aquest Pla encara eren vàlids,
per tant, semblava que no calien fer una diagnosi del panorama.
Aquest Pla d’Igualtat d’Oportunitats en dóna l’oportunitat d’optar a subvencions,
per això, tenir-lo vigent era molt important.
I, les actuacions que s’han fet el 2014 són les següents, 55 tallers de prevenció de
violència de primària i de secundària; també, hi ha hagut uns tallers de sexoafectivitat als nens i nenes de segon d’ESO, a l’Institut Brugulat, amb molt bona
veu d’oració i que es demana que es repeteixin.
Hi ha atenció directa a dones que han patit violència, i, als seus fills se’ls fa atenció.
Ara, a més a més, hi ha un servei d’acompanyament terapèutic pels homes.
També, es fa molta sensibilització amb temes de booling; es fan xerrades; és fa el
calendari; es fan exposicions; hi ha formació per a grups de dones. I al darrere
sempre hi ha un treball tècnic.
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I com a objectius per al 2015 és donar continuïtat a tots els tallers, donar suport a
totes les entitats i millorar i garantir sempre el suport a les persones.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Si no ho tenim mal entès l’últim Pla d’Igualtat és del 2011 al 2014.
No tenir Pla d’Igualtat és molt dolent.
No permet accedir a subvencions, no
permet fer el treball del dia a dia i no permet tenir objectius.
Però, troben un error molt greu dir que el Pla d’Igualtat del 2011 al 2014 pot
continuar; perquè, si una cosa ha marcat aquesta greu crisis és que qui més han
patit aquesta greu crisi són les dones.
Per tant, des del 2011 al 2014 la situació d’igualtat entre homes i dones s’ha
agreujat. Les dones són més desiguals ara que el 2011. Per tant, la diagnosi que
es va fer el 2011 avui es poden continuar aplicant però nosaltres creiem des
d’Iniciativa que no són suficients.
Un cop revisat aquest document el trobem poc concret i amb objectius molt oberts.
Ens ha faltat el Pla Anual d’Activitats i Serveis. No ens ha arribat però és culpa
meva per no reclamar-lo aquest matí.
I, ens preocupa aquesta filosofia de la columna d’administracions que ens
emplenem la boca d’igualtat entre homes i dones i que a l’hora de la realitat no és
així. A l’hora d’executar-se no és així i menys en un Ajuntament com Banyoles
que el màxim premi que atorga és –El banyolí de l’any-.
Nosaltres veiem un greu error fer política d’igualtat tenint com a exemple aquest
premi.
Nosaltres, no votarem en contra perquè no tenir un Pla d’Igualtat és dolent, però,
tampoc podem votar a favor perquè les propostes que estem fent s’haurien
d’ampliar i ser unes altres.”
El Sr. Alcalde li diu: “Jo li recordaré una cosa Sr. Luengo.
Si el Pla d’Igualtat del 2011 al 2014 ha estat vàlid i la Regidora ha explicat el
perquè del 2015 al 2017 també pot ser vàlid, encara que vostè digui que la crisi ha
agreujat la situació de les dones, jo no puc estar-hi d’acord, perquè els objectius es
deixen oberts per emmotllar-se a les necessitats de cada moment.
I jo penso que ha posat un mal exemple perquè aquests premis també els han
tingut dones. Per tant, aquesta és una mala excusa per canviar el seu vot.”
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu el següent:
“Des del nostre grup municipal entenem amb la necessitat que hi hagi d’haver
aquest Pla d’Igualtat perquè estem en un moment que les dones estem perdent per
causa de les lleis que s’estan aprovant des de l’Administració de l’Estat Espanyol;
totalment contràries a afavorir la plena igualtat entre homes i dones.
És evident que ens cal un Pla d’Igualtat, però, també, ens cal aplicar-lo.
I, crec que hem de començar nosaltres mateixos en dir que creiem en la igualtat
entre homes i dones.
En agradaria fer una aportació. Estem fent una pròrroga d’aquest Pla d’Igualtat
però hauríem de canviar moltes coses. Com ha dit el Sr. Joan Luengo, -la crisi en
les dones és a qui més ha afectat-. Les dones tenim una triple desigualtat, ésser
dones en aquest Estat, ser independentistes i cobrar menys.
Nosaltres creiem que comença ser hora que s’obri això a la nostra Ciutat i que els
collectius de dones puguin fer aportacions.
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El nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta pròrroga perquè es necessari que
hi hagi aquest Pla, ja que totes les politiques que s’estan fent des del PP són
masclistes i van en contra dels drets de les dones, i, jo m’incloc.”
Contesta la Sra. Anna Ribas i li diu: “Fer-li saber que en la comissió que hi ha
del Pla d’Igualtat l’Ateneu Obert de la Dona hi és representada i s’hi fan propostes.
I, aquesta comissió està oberta a tothom; no és una comissió tancada.
El Sr. Alcalde els diu: “Hi ha una cosa que vostè ha dit, -que cal aplicar-ho-.
Però, no, perquè s’aplica.
Per tant, abans de fer qualsevol afirmació cal saber qui hi participa per no caure en
errors.
I, com a comentari, vostè ha dit -les dones independentistes que ho pateixen-,
deuen ser les dones catalanes perquè la resta segur que no ho pateixen.”
La Sra. Pazos diu: “Jo, quan he dit, -que hi participin- volia dir en l’elaboració
del Pla. Ja entenem la feina que s’està fent per part dels tècnics però hi ha d’haver
la participació de les dones.
I, quan he dit –aplicar- també vull dir, -els grups polítics-. Quantes dones té el
Consell Comarcal que els representi ?.”
El Sr. Alcalde

li diu:

“Estem parlant d’un Pla d’Igualtat Municipal.”

La Sra. Pazos diu: “I, quan he parlat de la -triple opressió-, jo considero que el
meu país està oprimit i que l’Estat Espanyol ens oprimeix. Jo parlo del meu país.”
El Sr. Alcalde

li contesta:

“Vostè no accepta ni una broma.”

El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu el següent:
“Seré molt breu.
El nostre grup valorem positivament la tasca que s’està duent a
terme. I, que és un pla dinàmic en el que hi entren i hi surten propostes.
Per tant, donem suport a aquesta tasca i a la seva continuïtat.
El nostre vot serà favorable.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ratificació de l’acord de pròrroga
del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de Banyoles 2015-2017,
aprovat per Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 2 de març de 2015,
essent la votació de 16 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió,
Regidor no adscrit, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció (grups municipals:
Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
3.3.- Modificació de les condicions econòmiques del conveni de
collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i l’associació Astrobanyoles
d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany per l’organització d’activitats de
promoció de la ciència i la tecnologia.
Vist el Conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i l’associació
Astrobanyoles d’astronomia i ciència del pla de l’estany per l’organització
d’activitats de promoció de la ciència i la tecnologia, aprovat per Junta de Govern
Local en data 23 de febrer de 2015.
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Vista la resolució de la “Fundación Española para la ciencia y la tecnología – FECYT”
que resol atorgar una subvenció al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles
de 15.000€ pel desenvolupament del programa presentat per l’Ajuntament de
Banyoles, concretament les accions sobre tallers de ciència i tallers de robòtica i
tecnologia en el marc de la Guia de Recursos Educatius Municipals i el format
presentat a la convocatòria.
Vist l’acord d’acceptació d’aquesta subvenció, aprovat per Junta de Govern Local de
data 16 de març de 2015.
Atès que el pressupost municipal consigna una aportació econòmica de 1.000 euros
per aquest conveni i per l’exercici 2015.
Atès que arran de les collaboracions iniciades s’han generat noves accions de
promoció de la Ciència i la Tecnologia, per la qual cosa és necessari atendre les
despeses que se’n deriven.
Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
1. Primer.- Aprovar la modificació de la consignació econòmica per al Conveni
de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i l’associació Astrobanyoles
d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany per l’organització d’activitats de
promoció de la ciència i la tecnologia.


El text refós del Conveni quedaria redactat de la següent manera:

“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I L’ASSOCIACIÓ
ASTROBANYOLES D’ASTRONOMIA I CIÈNCIA DEL PLA DE L’ESTANY PER L’ORGANITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
Banyoles, 30 de març de 2015
RE U N I T S
D’una banda, l’Illm. Sr. Miquel Noguer Planas, en la seva condició d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Banyoles, amb domicili fiscals al passeig de la Indústria, 25, 17820
BANYOLES, i NIF P1701600G.
De l’altra, el Sr. JAAM amb DNI núm. 38.482.272-Y, en la seva condició de President de
l’Associació Astrobanyoles Agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany, amb domicili
social al carrer Canat, 21, 17820 de Banyoles, i NIF G-55055156, i adreça electrònica
info@astrobanyoles.org.
Els reunits, en la condició que ostenten,
MANIFESTEN
Primer. Que l'associació Astrobanyoles, Agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany,
és una entitat sense afany de lucre, que té com a finalitat la difusió de l'astronomia i la
ciència en tots els seus àmbits. Per tal de dur a terme aquests objectius, organitzen tot un
seguit d'activitats, entre les que es poden destacar: sortides de camp, observacions,
xerrades, conferències, cursets, programes de radio i televisió i qualsevol tipus d'activitat
que pugui apropar l'astronomia i la ciència a tothom que hi tingui un mínim d'interès.
Aquesta associació es va fundar l'octubre de 2002 i, inicialment, depenien del Centre
Excursionista de Banyoles, fins a l'octubre de l'any 2009 que es van constituir com a entitat
independent, amb el nom d'Astrobanyoles, Agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de
l'Estany. Actualment, la formen cent vint socis i s’estructuren com qualsevol associació, amb
una junta directiva sorgida de la mateixa Assemblea Constituent que és la que gestiona el
dia a dia de l'entitat.
Segon. Que l’Ajuntament de Banyoles, a través del Servei d’Educació, té interès en promoure
la divulgació de la ciència i la tecnologia entre la població del territori, amb una política de
proximitat i amb collaboració amb les entitats del territori. És per això que el Servei
d’Educació va concursar en una subvenció promoguda per la FECYT-Fundación Espanyola
para la Ciencia y la Tecnología, resolent-se favorablement i obtenint recursos per reforçar el
programa La Guia de Recursos Educatius Municipals a través del qual s’impulsa la promoció
del coneixement científic, tecnològic i cultural.
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Tercer. Que Astrobanyoles, Agrupació d'Astronomia i Ciència del Pla de l'Estany és una
entitat que està legalment constituïda, segons còpia dels estatuts aprovats i lliurats a
l’Ajuntament de Banyoles, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
amb el número 40965/2 i al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Banyoles amb el número
140.
Quart.- Que Astrobanyoles va justificar convenientment la subvenció de l’any anterior,
d’acord amb l’informe emès per la tècnica del servei.
D’acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la collaboració
entre ambdues parts, aquestes subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la collaboració de l’Ajuntament de Banyoles i l’associació
Astrobanyoles en l’organització i finançament de:
Activitats de promoció de la ciència i la tecnologia en el marc del Programa
La Guia de Recursos Educatius: tallers d’astronomia i tallers de tecnologia i
robòtica, si s’escau durant el curs escolar
Premi de recerca i divulgació científica, adreçat a joves de Batxillerat
Concurs d’Enginy, adreçat a infants d’educació primària
Taller de robòtica, a partir dels 12 anys, en el marc del Projecte Lleure per
a Tothom
Disposar un planetari i dinamitzar les visites amb els centres educatius del
territori durant els dies 15 i 16 de juny
Segona. Termini i vigència
La durada d’aquest conveni s’estableix, inicialment, per un any renovable tàcitament pel
mateix període, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra, amb tres mesos d’antelació,
la seva voluntat de resoldre’l.
Tercera. Compromisos de l’Associació Astrobanyoles
L’Associació Astrobanyoles es compromet a collaborar de la següent manera:
1. Fer-se càrrec del monitoratge i dinamització d’un taller d’iniciació a l’astronomia en el
marc del Programa de Recursos Educatius La Guia dins els terminis establerts per a la
seva sollicitud
2. Fer-se càrrec de l’organització anual del Premi Astrobanyoles de recerca i divulgació
científica amb l’objectiu de potenciar l’interès pel coneixement científic dels i les
estudiants dels instituts del Pla de l’Estany, prèvia convocatòria i difusió de les bases que
regeixin l’esmentat premi.
3. Fer-se càrrec de l’organització anual del Concurs d’enginy amb l’objectiu de potenciar
l’interès pel coneixement científic dels infants del municipi, prèvia convocatòria i difusió
de les bases que regeixin el concurs.
4. Organitzar amb collaboració amb el Servei d’Educació i els Museus de l’Ajuntament de
Banyoles el Taller de robòtica d’estiu, amb una oferta inicial de 50 places, per a joves a
partir de 12 anys, i d’acord amb les característiques definides al Projecte Lleure per a
Tothom
5. Organitzar la installació d’un planetari i la dinamització de les visites amb els centres
educatius del territori els dies 15 i 16 de juny, coincidint amb la Festa de l’Astronomia
que organitza la mateixa entitat i amb la cloenda del Projecte de Robòtica Banyoles que
organitza el Servei d’Educació conjuntament amb els centres educatius
6. Fer constar la collaboració de l’Ajuntament de Banyoles en la difusió i publicitat
d’aquests actes; això vol dir:
a. Fer constar explícitament tant en les bases del Premi com en qualsevol edició
que se’n pugui fer posteriorment dels projectes guardonats, l’anagrama de
l’Ajuntament de Banyoles en qualitat de collaborador i altres entitats que a
través de l’Ajuntament de Banyoles collaborin en la difusió de la ciència i la
tecnologia
b. Fer difusió en actes públics de la collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i
Astrobanyoles; la presentació pública dels guardonats, etc.
c. En cas que l’Associació Astrobanyoles disposi d’imatges o fotografies de la seva
propietat i que tinguin un interès especial per a fins únicament de divulgació o
investigació, aquesta cedirà gratuïtament a l’Ajuntament de Banyoles el dret de
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reproducció d’aquestes imatges o fotografies, d’acord amb el que estableix
l’article 18 de la Llei de Propietat Intellectual. No obstant això, l’associació serà
sempre titular dels drets de propietat intellectual
Quarta. Compromisos de l’Ajuntament de Banyoles
L’Ajuntament de Banyoles es compromet a collaborar mitjançant l’aportació econòmica
fixada en aquest conveni i facilitant, en la mesura de les seves possibilitats, els espais i la
infraestructura tècnica necessària pel seu bon desenvolupament:
1. Gestionar les sollicituds del Taller d’iniciació a l’Astronomia, recepció de demandes,
calendarització, seguiment i avaluació, etc. en el marc de la gestió del Programa de
Recursos Educatius La Guia
2. Cedir gratuïtament el Museu Darder-E.I.E. per tal de poder celebrar-hi les Tardes de
Ciències, els tallers que s’escaiguin i el lliurament dels Premis Astrobanyoles. A tal
efecte, caldrà que l’associació es posi en contacte amb l’antelació suficient amb la
Direcció del Museu per tal de coordinar la viabilitat d’horaris i espais, i segons les
disponibilitats del Museu.
3. Fer difusió en actes públics de la collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i
Astrobanyoles; la presentació pública dels guardonats dels Premis, en cas que es faci, es
farà de manera conjunta.
4. Aportar i consignar la quantitat total de 2.000€ per tal d’atendre de manera exclusiva les
necessitats expressades en aquest conveni. Aquesta quantitat es farà efectiva abans del
30 de juny, amb càrrec a la partida “42.32000.48962 “Educació. Conveni Astrobanyoles”
Cinquena. Presentació de la documentació
D’acord amb el que s’estableix al Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el beneficiari de la subvenció haurà de
justificar la subvenció rebuda. En aquest sentit, haurà de presentar quan es requereixi la
següent documentació:
a. Memòria de les activitats subvencionades durant l’any anterior amb inclusió d’un
informe sobre els objectius assolits, activitats de difusió paralleles a la
programació d’activitats concertades amb l’Ajuntament de Banyoles, participació
de públic, activitats de collaboració amb el Consistori, així com exemplars de tot
el material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editi, etc.
b. Presentació de còpia dels justificants de les despeses realitzades, per un import
no inferior a la subvenció atorgada i informe del resum de les despeses i
ingressos globals. S’entenen per justificants còpia de les factures, minutes i
altres justificants de les despeses efectuades per l’entitat, les quals hauran de
contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.
Sisena. Causes de resolució del conveni
Seran causes de resolució d’aquest conveni l’incompliment del que s’hi ha pactat, de mutu
acord i allò que preveu l’article 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.”

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat Conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord i còpia del conveni signat a les següents instàncies:
 Associació Astrobanyoles
El Sr. Alcalde els explica el següent: “Aquesta proposta ha de passar per Ple
encara que només sigui una quantitat de 1.000,00 euros perquè és una subvenció
nominativa que estava en el Pressupost de la Corporació.”
El Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Ensenyament,
els diu: “Aquesta
proposta respon a què hem rebut una subvenció del CSIC, una associació de ciència
i tecnologia associada al Ministeri de Cultura i Educació.
Aquest increment respon a la voluntat que tenen aquests centres educatius, en
aquest cas de secundària, de potenciar tot l’àmbit de robòtica.
Una de les funcions que farem serà un taller a l’estiu de robòtica; I, també, la
installació d’un planetari i l’organització de les visites.
Bàsicament, aquests 1.000,00 euros aniran destinats a això.”

22

Ajuntament de Banyoles

El Sr. Alcalde diu: “També, vull dir que ens hem adherit diferents països a un
programa europeu, -l’ Erasmus Plus- per veure si podem fer un plus més en aquest
sentit.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació de les condicions
econòmiques del conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i
l’associació Astrobanyoles d’astronomia i ciència del Pla de l’Estany per
l’organització d’activitats de promoció de la ciència i la tecnologia.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
4.1.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de l’Estany.
Vistos els acords adoptats pel Consell Plenari del Consorci de l’Estany, en la sessió
ordinària del 17 de desembre de 2014, sobre acceptació de la incorporació de
l’Ajuntament de Fontcoberta i aprovació inicial de la modificació dels estatuts del
Consorci (RGE núm. 657 de 19-01-2015).
Vist l’escrit del President del Consorci de l’Estany (RGE núm. 3070 de 11-03-2015)
conforme no s’han presentat reclamacions ni observacions durant el termini
d’exposició pública i demanant la ratificació de la modificació dels estatuts per part
de l’Ajuntament de Banyoles.
Atès que les modificacions acordades són les que a continuació es detallen:
Article 1.- Constitució naturalesa i personalitat jurídica
Nova redacció del primer paràgraf: “El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany
de Banyoles es constitueix com a entitat consorciada entre els ajuntaments de Banyoles,
Porqueres i Fontcoberta, la Diputació de Girona i l’Administració de la Generalitat,
mitjançant el departament competent en matèria de medi natural,...”
Afegir un quart paràgraf amb la següent redacció: “El Consorci de l’Estany estarà adscrit
al membre d’aquest, que en cada exercici pressupostari i per tot aquest període
compleixi, en primer terme, amb els criteris de prioritat establerts a la Disposició
Addicional vintena de la Llei 30/1992, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local”.
Article 5.- Àmbit Territorial
Nova redacció del primer paràgraf: “L’àmbit d’actuació del Consorci abastarà l’àrea
delimitada pel Pla d’Espais d’Interès Natural: Subunitats Estany de Banyoles i Clot
d’Espolla que corresponen als termes municipals de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta
sense perjudici que l’àmbit d’actuació pugui ser ampliat a altres espais mitjançant acord
del consell plenari”.
Article 6.- Objecte
Nova redacció de l’apartat d): “Compatibilitzar els usos i activitats (esportives, de lleure,
etc.) amb la conservació i gestió de l’Espai Natural Protegit”.
Afegit l’apartat j): “Potenciar els diversos sectors econòmics de la Conca lacustre,
participant i potenciant les polítiques de promoció econòmica corresponents”.
Article 7. Funcions
Nova redacció de l’apartat g): “Fomentar i vetllar la compatibilització dels usos i
activitats permesos a l’Espai Natural Protegit”.
Afegit l’apartat r): “Fomentar i vetllar la compatibilització dels usos i activitats permesos
a l’Espai Natural Protegit”.
Article 9.- El Consell Plenari. Naturalesa i composició
Nova redacció de l’apartat 9.2: “El Consell Plenari estarà format per quatre membres
dels ajuntaments de Banyoles i Porqueres , l’alcalde i tres regidors, per dos membres de
l’ajuntament de Fontcoberta, l’alcalde i un regidor i per dos membres de cada
administració supramunicipal o entitat que formi part del Consorci. Dels tres regidors un
serà obligatòriament el que tingui atribuïdes competències en matèria de patrimoni
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natural i un altre el que tingui competències en matèria de turisme. En el cas de
l’Ajuntament de Fontcoberta, el regidor serà el que tingui atribuïdes competències en
matèria de patrimoni natural. Els representants de l’ajuntament de Fontcoberta hi
assistiran amb veu, però sense dret a vot. En cas que no en formi part, també assistirà
el director amb veu però sense dret a vot”.
Article 11.- Atribucions del Consell Plenari
Nova redacció de l’apartat 11.3: “Els acords del Consell plenari s'adoptaran amb el vot
favorable de la majoria simple del nombre legal de membres amb dret a vot. Les
matèries assenyalades als epígrafs a), b), c), d), e), f), g), j), k), l) i o) s’adoptaran amb
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres amb dret a vot. Les
matèries assenyalades als epígrafs b), c) i l) hauran de ser ratificades per part de
cadascuna de les administracions consorciades”.
Article 13.- Vicepresidències
-

Nova redacció de l’apartat 13.3: “La Vicepresidència tercera l’exercirà l’Administració de
la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de medi natural”.
Article 22.- Règim econòmic
-

Nova redacció de l’article 22: “El consorci estarà subjecte al règim de pressupost,
comptabilitat i control del membre associat al qual estigui adscrit, sense perjudici de la
seva subjecció a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera”.
Article 32.
Afegit l’article 32: “En tot allò no previst als articles 30 i 31 s’aplicarà el que disposen els
articles 12, 13 i 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa”.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Afegit: PRIMERA.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
Afegida la disposició transitòria segona amb el següent redactat: “L’aportació de
l’ajuntament de Fontcoberta per a l’exercici de l’any 2015 serà de 800,00-€.
Per als següents exercicis, s’incrementaran, com a mínim, en funció de l’IPC de
Catalunya, llevat que s’acordi una altra cosa”.
-

Vist el text modificat dels Estatuts del Consorci de l’Estany de data 17-12-2015,
que consta a l’expedient.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci de l’Estany de Banyoles,
en els termes dels acords adoptats pel Consell Plenari del Consorci de l’Estany, en
la sessió ordinària del 17 de desembre de 2014, exposats en la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.
Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de l’Estany, per al seu
coneixement i efectes escaients.
El Sr. Alcalde explica el següent: “Els aviso que aquest també és el tema de la
Llei ARSAL. Per tant, no cal discussió.
Aquí, només és l’entrada del municipi de Fontcoberta, amb el Clot d’Espolla i una
aportació de 800,00 euros en veu i sense vot al Consorci de l’Estany.
Nosaltres, ja ens havíem compromès, tant Porqueres com Banyoles, la seva
entrada en aquest Consorci de l’Estany.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci de l’Estany, essent la votació de 14 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 3
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abstencions (grups municipals: CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents
de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
4.2.- Aprovació del Programa Municipal d'adaptació al canvi climàtic de
Banyoles.
Vist el Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Banyoles (en endavant
PMACC), redactat per LAVOLA 1981, SA i entregat a l’Ajuntament de Banyoles en
data 24 de desembre de 2014 (RE 15679).
Vist l’expedient 2014.1003 que entre altres inclou l’acord de subvenció de la
resolució de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per la redacció del PMACC en el marc de la Resolució TES/607/2014 de
14 de març
Vist l’informe numero 2015.626 emes en data 2 de març de 2015 per el tècnic de
medi ambient, d’acord amb el qual el PMACC de Banyoles ha estat redactat d’acord
amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/422/2012, de 17 de
desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a ens
locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic, i
per la Resolució TES/607/2014, de 14 de març, per la qual es fa pública la
convocatòria de subvencions per a l'any 2014 a ens locals de Catalunya per a la
realització de programes municipals d'adaptació al canvi climàtic, i més
concretament del seu annex, del contingut mínim d’un Programa municipal
d’adaptació al canvi climàtic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definició d’un sistema de coordinació interna del procés i seguiment del Programa
d’adaptació.
Identificació dels efectes del canvi climàtic esperats més significatius per al municipi.
Identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció en l’adaptació al canvi climàtic.
Establiment dels objectius d’adaptació definits a escala transversal i/o a escala
sectorial.
Definició de les accions per a l’adaptació.
Establiment d’un sistema d’avaluació i seguiment.
Actualització i revisió del Programa.
Comunicació i participació al llarg del procés.

Per tant, s’informa favorablement al PMACC de Banyoles per la seva aprovació.
Per l’anterior es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
APROVAR
el Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic de Banyoles,
redactat per LAVOLA 1981, SA, d’acord amb l’informe tècnic número 2015.626
emes en data 2 de març de 2015 pel tècnic de medi ambient.
El Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor de Medi Ambient, fa la següent explicació:
“Aquest programa d’adaptació del canvi climàtic redactat per Lavola 1981 SA s’ha
fet amb les bases reguladores aprovades per la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa consta de diferents punts.
Hi ha una caracterització del municipi.
Hi ha una identificació d’impactes i dels
riscos existents. Hi ha un apartat que fa referència al programa d’actuacions. I,
s’estructura en cinc grans grups en funció dels diferents canvis climàtics que tenim
a Banyoles. També, hi ha un programa de seguiment.
Aquí el que calia era fer una declaració d’intencions de com s’ha de seguir, tenint en
compte sempre el canvi climàtic de Banyoles.
I portem això per a l’aprovació en aquest Ple, perquè a finals del 2013 es va
aprovar un PAES, un Pla d’Acció d’Energia Sostenible. I això es complementa amb

25

el que tenim aprovat. També, és interessant tenir aprovat aquest programa per
possibles subvencions que ens vinguin per part de les administracions.
Per posar un exemple.
Dintre poc es posarà en funcionament una caldera de
biomassa a una Escola d’aquí Banyoles, i, per tenir una subvenció un del requisits
era tenir aprovar el PAES.
Per tant, d’alguna manera, tenir aprovat aquest Programa d’adaptació del canvi
climàtic ens pot permetre optar a possibles subvencions que ens vinguin d’altres
administracions.
I, s’ha de dir que és un programa obert i que pot recollir les necessitats que es
vagin detectant al llarg del temps.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, explica:
“Aquest programa és una necessitat i tots els municipis l’hauríem de tenir per saber
quines conseqüències pot tenir el canvi climàtic.
Però, aquests programes s’han d’adaptar a les situacions de cada municipi. No és
el mateix el canvi climàtic de Banyoles que de Roses o la Vall d’Aram.
Una mica aquests documents –marc-. Allò és de -cortar y pegar- que alguns estan
acostumats a fer. Ho dic perquè no es fa cap referència a la capacitat de captació
que té l’Estany de Banyoles amb el C02. Dintre l’Estany s’hi forma una pedra que
és el –travertí-; i que és una reacció química que es fa amb l’aire i amb el CO2, i,
que aquesta captació és superior a Banyoles que en un altre municipi. I, això pot
tenir conseqüències.
Unes propostes poc adaptades a la nostra Ciutat i unes actuacions que tampoc
tenen un calendari. Com tampoc no hi ha un pla econòmic d’aquest programa.
Avui sembla el dia de les abstencions. Bé, que tinguem el Programa d’adaptació
del canvi climàtic; bé, a algunes propostes que donen raó a coses que ha dit
aquest grup municipal, com que s’eliminin les espècies exòtiques. Veiem algunes
propostes que no estan adaptades.
Per tant, ens falta el calendari i ens falta la proposta econòmica, i, per això el
nostre vot serà d’abstenció.”
El Sr. Jordi Bosch, li diu: “A veure. Unes quantes coses.
“Pel que fa referència al calendari.
L’equip de govern en funció de la seva
capacitat anirà adaptant el calendari segons les disponibilitats.
Per exemple. Sobre l’increment de la temperatura i sobretot la sequera. Doncs,
Banyoles és diferent d’altres municipis per l’Estany i els seus recs, i, aquest
programa ja fa referència a la millora dels recursos de l’aigua. Per tant, el que
farem és fer el possible per controlar l’aigua de l’Estany juntament amb els seus
recs.
Sí que no hi ha un calendari, però, crec que l’equip de govern o el que vingui el pot
fixar ell mateix.
I sobre el que ha comentat de la captació del CO2. Demano que se’n prengui nota
i que es tingui en compte i es reculli.
En tot cas, és bo que hi hagi aquest programa aprovat. I, que el proper govern el
pugui utilitzar;
que pugui fer el seu calendari i que hi posi les partides
pressupostàries que cregui convenient.”
El Sr. Joan Luengo intervé i diu:
“Sap que passa que un té l’experiència de les -Agendes 21-.
processos participatius que varen quedar moltes coses en res.

Varen ser un grans
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Avui dia aquestes -Agendes 21- han quedat obsoletes.
I, moltes propostes no
s’han realitzat.
I, això ha passat perquè no hi havia un calendari i no hi havia un pressupost.
Dóna la sensació, com a ciutadà, com a ecologista i com a ambientòleg que moltes
coses del canvi climàtic i de protecció de l’entorn a vegades fem grans documents
que queden en res.”
Parla el Sr. Alcalde i li diu: “Només em deixi fer una consideració.
Quan varem aprovar el PAES no sé si vostè va fer alguna intervenció, però, en el
PAES cada any el Pressupost contempla una millor inversió d’estalvi energètic.
Aquest any s’ha eliminat el mercuri de la Ciutat, per tant, jo crec que l’exemple del
PAES és un exemple a seguir.
Per exemple, hem de saber quants litres surten de l’Estany en sequera o en època
d’abundància d’aigua, doncs, ara ho podem saber perquè això ens afecta.
Crec
que és un 10%. I, si això se sap és perquè hi ha els cabalímetres.
Per tant, aquesta seria una actuació que entraria aquí si no estigués feta.
I, en tot cas, haurem de fer com amb els PAES cada any anar pressupostant
aquelles inversions que es puguin fer en aquest sentit.”
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, intervé i
diu:
“Nosaltres també volem donar la nostra opinió.
Entenem el document tal i com es va explicar en la comissió informativa.
Però, ens agradaria comentar que totes aquestes qüestions del canvi climàtic des
de l’àmbit municipal són petites actuacions ens poden afavorir.
Entenem que l’Ajuntament hagi fet aquest document; i, entenem que també hi
hauria d’haver participat la ciutadania. Que es pugui generar un debat i que es
puguin recollir propostes per enriquir-lo.
No considera important, no diu res de l’illa de la calor; i no diu res del mosquit
tigre o potser sí ... Sembla que el transport el tenim resolt però no.
Hi ha tota una sèrie de qüestions que encara hi som a temps.
I, creiem que hauríem de fer un pla de transició de l’entorn de Banyoles, amb totes
les implicacions socials, ecològiques i ambientals; i, fer molt més extensiu aquest
document que tenim sobre la taula. Que pugui ser un punt de partida per poder
ampliar molt més el debat.
Es complementa amb el PAES i, per tant, considerem que podria ser molt més
agosarat.
Per tant, nosaltres des del nostre grup municipal farem una abstenció ja que és un
punt d’inici per poder anar fent propostes.
I, deixaré anar una frase de Naomi Klein que ha fet un llibre que es diu, -Això ho
canvia tot. El capitalisme vs. el clima-. Diu, -frenar el canvi climàtic xoca amb la
lògica del creixement capitalista-.
El problema no és simplement mecànic sinó
polític i, a vegades, des de les Administracions Locals tenim pocs recursos però
realment el canvi és molt més global, i, que podem arribar a una situació límit si no
hi posem peu.”
El Sr. Jordi Bosch contesta:
“És una llàstima que s’abstinguin. Perquè, ho acaba de dir i ho tornaré a repetir
que això no deixa de ser una declaració d’intencions, i, d’una línia a seguir des del
convenciment que hi ha un canvi climàtic.
És un document absolutament obert i permet tots els canvis que cregui oportú el
proper govern de la Ciutat.
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Per això que crec que valdria la pena que s’aprovés.”
Parla el Sr. Alcalde i li diu:
“Em permeti fer un afegit.
A l’època que estem, que, de subvencions n’hi ha poques voldria treure importància
al que vostè ha dit, -això s’ha de fer perquè Banyoles rebi subvencions-.
Aquesta és una petita cosa. Perquè, s’hauran de fer actuacions amb recursos del
propi Ajuntament. De subvencions n’hi ha poques i no saps mai quan arriben, per
tant, aquesta és la dificultat.
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu el següent:
“De fet el títol en sí ho diu tot, -és el canvi climàtic de Banyoles; això ja és
pretensiós.
Però, quan parlàvem del PAES també ho era de pretensiós.
Però podem actuar
amb molt poques coses.
El canvi climàtic existeix però les grans actuacions són a nivell mundial, europees,
estatals o nacionals.
Em sembla desmesurat que els pobles hagin d’aprovar un pla com aquest. I, no sé
si hagués estat bé proposar que aquest estudi s’hagués fet des d’un àmbit
comarcal. Em sembla que hi ha hagut ajuntaments que han fet aquesta valoració
des d’un àmbit més general.
Hem trobar a faltar, com ha dit el Sr. Joan Luengo, una valoració econòmica de les
actuacions.
I, també, hem trobat a faltar més programes d’adaptació. Però,
entenem que és una eina que ens ha de ser útil tot i que s’ha d’acabar de treballar
en aquest sentit.
Per tant, el nostre vot serà favorable, però, amb aquest sentit crític que li hem
donat.”
El Sr. Jordi Bosch diu:
“Amb les seves valoracions ja hi estic d’acord.
En tot cas, el títol d’això és aquest, -programa municipal...-, si s’hagués fet una
cosa supramunicipal, comarcal o més ampli ja em semblaria bé, sobretot, per
utilitzar més recursos.
Es va fer la consulta i era exclusivament pels municipis.
Nosaltres hem considerat que és millot tenir-ho amb totes les mancances que pot
tenir. I, crec que per al proper govern, que serà d’aquí poc, és millor que estigui
aprovat perquè és una línia a seguir amb totes les possibles modificacions.”
El Sr. Alcalde diu:
“Permeti’m un afegit.
Pretensiosos també ho eren els PAES, però, els PAES s’han convertit amb un tema
de compliment dels objectius anual, com deia el Sr. Luengo.
Nosaltres som una comarca molt petita i compartir amb els demés no ens costa
gaire.
I, apart d’aprovar-lo ens hem de creure que hi ha un canvi climàtic, i, penso que
aquesta és una de les coses més importants que podríem destacar.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Programa Municipal d'adaptació al
canvi climàtic de Banyoles, essent la votació de 14 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 3
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abstencions (grups municipals: CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents
de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
4.3.- Aprovació inicial de l'actualització del Pla Especial del nucli antic de
Banyoles (PENAB).
Vist l’informe tècnic i jurídic número 2015.867 emès per Banyoles, 25 de març de
2015 per l’arquitecte municipal i per la TAG de l’Àrea de Serveis Territorials, d’acord
amb el qual El Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles” va ser aprovat
definitivament en data de 28 de gener de 2009, l’acord es va publicar al DOGC
núm. 5483 de data de 14 d’octubre de 2009. l’acord d’aprovació definitiva i les
normes urbanístiques es va publicar al DOGC 5483, de data 14 d’octubre de 2009.
Contra l’acord d’aprovació definitiva es va interposar recurs d’alçada i contra la
seva desestimació presumpta es va interposar recurs contenciós administratiu
(recurs 342/2010). La sentència núm. 478/2014, de data 1 de setembre de 2014,
de la Secció Tercera de la Sala Contenciós administrativa del Tribunal superior de
justícia de Catalunya estima el recurs interposat i declara nul l’acord ’aprovació
definitiva del TRPENAB adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en
base als fonaments de drets que s’hi exposen que es resumeixen en les següents
conclusions:
• La normativa urbanística del TRPGOU de Banyoles no havia entrat en vigor, per
manca de publicació al DOGC (va tenir lloc el 10 de setembre de 2007), a la data
de l’aprovació inicial del PENAB (26 de febrer de 2007).
• Era obligatòria la publicació de la normativa urbanística del TRPGOU de Banyoles l
DOGC amb caràcter previ a l’aprovació inicial del PENAB.
• És repetida i uniforme la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem en el sentit
que de que l’entrada en vigor dels plans urbanístics està condicionada a la íntegra
publicació de les seves normes urbanístiques en el diari oficial corresponent, i així
mateix la doctrina de la mateixa Sala que els dictats validadors de la disposició
transitòria quarta apartat sisè del Decret legislatiu 2/2005 només obeeixen a actes i
disposicions pacíficament admesos, sense que puguin arribar a actes o disposicions
que hagin estat objecte d’impugnació, ha d’estimar-se aquest nul de ple dret, per
falta de la necessària cobertura del Pla General que havia de donar-li cobertura des
del mateix moment de la seva aprovació inicial, per a la recta formació de
l’instrument de planejament objecte del procés, en tots els seus tràmits i molt
singularment els de participació pública.
• La possibilitat de tramitació simultània de varies figures de planejament urbanístic
contemplada en la normativa requereix que aquesta simultaneïtat en la tramitació
sigui expressament acordada i justificada en al corresponent Memòria, configurantse la tramitació de cada instrument en expedients separats i, òbviament, simultanis
en el temps, el que no s’adverteix en la Memòria del PENAB en al que no hi consta
cap menció ni justificació de la tramitació simultània.
Per altra part aquesta sentència no es ferm atès que l’Ajuntament ha interposat
recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.
Amb aquests antecedents es planteja aquesta nova redacció del PENAB incorporant
les modificacions efectuades des de l’any 2009 i alguns canvis respecte al text refós
aprovat l’any 2009 que es relacionen al document.
Davant l’existència d’aquest pronunciament jurisdiccional i, en compliment de la
reiterada jurisprudència de Tribunal Suprem en el sentit que cal una motivació
reforçada per aquelles determinacions del planejament urbanístic que puguin
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afectar al compliment d’una sentència, el document formula les següents
consideracions:
- La declaració de nullitat es fonamenta en la manca de publicació de les normes
urbanístiques del TRPGOU en el moment de la l’aprovació inicial del PENAB, (el
TRPGOU no havia entrat en vigor en el moment d’aprovar inicialment el
planejament especial de desenvolupament del planejament general), i l’omissió en
la Memòria del PENAB de l’advertència de que la Modificació puntual del TRPGOU es
tramitava de manera simultània al PENAB, no constant cap menció ni justificació
d’aquesta tramitació simultània.
- El contingut del PENAB, que conté aquesta documentació, s’ajusta a les
determinacions de la normativa urbanística vigent.
- EL PENAB s’ajusta al TRPGOU i a la Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del
nucli antic de Banyoles que són vigents.
- L’aprovació d’aquest PENAB no comporta que les seves determinacions de
planejament urbanístic afectin al compliment de la sentència núm. 478/2014, de 1
de setembre de 2014, perquè aquesta no qüestiona la validesa del TRPGOU sinó la
seva eficàcia (entrada en vigor) per la manca de publicació de les normes
urbanístiques del DOGC, considerant que aquesta omissió suposa un vici de nullitat
al planejament de desenvolupament objecte del litigi (PENAB-2009).
- La Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli antic és vàlida i eficaç, per
la qual cosa no cal fer menció en l’actualitat a cap tramitació simultània.
Fonaments jurídics
La normativa d’aplicació està integrada per:
• Llei 9/1993, de 30 de novembre,del patrimoni cultural català.
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
• Text Refós del Pal General d’Ordenació Urbana de Banyoles.
Pel que respecta a la Llei del Patrimoni cultural català, el Pla especial desenvolupa
les determinacions de l’article 33.2, pel que respecta al règim de “protecció” dels
dos Béns d’Interès Nacional; la plaça Major i el Monestir de Sant Esteve. Pel que
respecta a la legislació urbanística el Pla especial desenvolupa les determinacions
de l’article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme, de desenvolupament de les
determinacions contingudes en el planejament urbanístic general per protecció de
bens catalogats; i els articles 92.2 i 93.2 del seu Reglament (Decret 305/2006).
Tan mateix els elements inclosos en el catàleg que es troben dins l’àmbit d’aquest
Pla especial s’estaran pel que fa a la regulació més particular en allò que decreti el
futur Pla especial de protecció del patrimoni.
Els articles 85 i ss i cc del TRLUC estableixen que l’aprovació inicial i l'aprovació
provisional dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen a l’Ajuntament corresponent; un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial,
s’ha de sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes.
La competència per a l’aprovació inicial correspon a l’Alcaldia, conforme a l’article
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), si bé aquesta competència pot ser delegada en la Junta de Govern Local.
Per Decret d’alcaldia núm. 2011.1926, de data 20 de juny de 2011, aquesta
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.
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Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar en el
BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix la present modificació; sollicitant simultàniament
a la informació pública informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública
en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació
que s'adoptin en llur tramitació.
L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el ple de l’ajuntament, en els
termes de l’article 22.2.c) LRBRL, essent suficient el quòrum de la majoria simple.
L’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat, com és el cas, s’ha
d’adoptar en el termini de dos mesos des que finalitzi el període d’informació
pública. L’Ajuntament, un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional del pla,
disposa d’un termini de 10 dies per a lliurar l’expedient complet a l’òrgan a qui
correspon resoldre l’aprovació definitiva, conforme estableix l’article 89.5 del
TRLUC.
Tanmateix de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC l’aprovació inicial
obliga l’administració competent a acordar la suspensió de l’atorgament de
llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’installacions o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació
del regim urbanístic.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi
pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent.
Els tècnics que subscriuen informen a l’òrgan competent per tal de que resolgui
l’expedient de la forma que estimi més adequada,
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’actualització del Pla Especial del Nucli Antic de
Banyoles, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per Mariné-Pasqual
arquitectes.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre l’expedient INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un
mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, per tal que tant el públic en general com les persones físiques i
jurídiques que es considerin interessades, d’acord amb l’article 31 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic de les administracions publiques i
procediment administratiu comú puguin consultar-lo i formular les allegacions i
suggeriments oportuns.
TERCER.- SOLLICITAR informe als Organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
QUART.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística
i d'urbanització, així com llicències de parcellació de terrenys, d'edificació, reforma,
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rehabilitació o enderrocament de construccions, d'installació o ampliació
d'activitats, o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en els àmbits en que les noves determinacions comportin
una modificació del regim urbanístic.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,
dóna la següent
explicació:
“El motiu perquè es torna portar a aprovació el Pla Especial del nucli antic, que ja
havia estat aprovat el 2009 i havia funcionat de manera regular fins ara, és perquè
hi hagut una sentència judicial que anulla la seva aplicació per qüestions de forma.
Sense entrar en el seu contingut, aquesta sentència deia que quan es va fer
l’aprovació del Pla Especial del nucli antic no es va fer esmen que el text refós del
Pla General no havia estat publicat; cosa que es va subsanar en posterioritat en el
Pla Especial, però, això podia afectar de nullitat aquest Pla Especial.
Aquesta sentència l’Ajuntament l’ha recorreguda al Tribunal Suprem però hem
pensat que ens podríem avançar i guanyar temps i feina.
Els Plans Especials ja sabem que en la seva pràctica necessiten correccions i
modificacions i així havia estat.
S’havia fet alguna modificació puntual i alguna
correcció. Però, ens havíem trobat amb alguna disfunció, sobretot, amb el tema de
llicències; en el cas d’algunes millores que s’havien de fer. Per exemple, les cases
que tenen unes balconades en el Barri Vell s’havien d’enderrocar quan fessin
alguna reforma, doncs, s’ha considerar que seria més pràctic mantenir les tribunes
que ja existeixen i fent la prohibició que se’n facin més.
Per tant, al marge del que pugui dir el Tribunal Suprem ens ha semblat oportú
tornar-lo aprovar i tenir un document nou amb totes aquestes modificacions.”
El Sr. Alcalde els diu:
“D’aquest tema ja en varem parlar amb tots els grups municipals.
En tot cas, és inversemblant que el Pla Especial del nucli antic es va aprovar
inicialment el febrer del 2007 i el text refós havia estat aprovat el 2001, i, no havia
estat publicat en la seva totalitat fins el setembre del 2007. La nullitat ve d’aquí;
perquè la Direcció General d’Urbanisme va publicar el text refós 6 anys més tard.
És complicat que del 2001 al 2015, després de 14 anys, quedi anullada una cosa
que cap culpa té l’Ajuntament de Banyoles i que ara s’hagi de tornar a plantejar.
I, aquesta és la voluntat de portar-ho avui a aprovació inicial.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Només per argumentar el vot.
Com que és el mateix document del 2009, amb algunes modificacions puntuals, jo
faré servir el mateix sentit del vot que va fer en el seu moment la Regidora, Núria
Langa. Va ser un vot d’abstenció.
Jo em mantindré en aquesta línea perquè hi havia tot un -fil argumental- que ara
encara són vigents.
Per tant, ens abstenim.”
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de l'actualització del Pla Especial
del nucli antic de Banyoles (PENAB), essent la votació de 16 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit, Junts per Banyoles i CUP) i 1
abstenció (grups municipals:
Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de
Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
4.4.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les disposicions
transitòries del TR del PGOU.
Vist l’informe tècnic i jurídic número 2015.866 emès per l’arquitecte municipal i la
TAG de l’àrea de Serveis Territorials en data 25 de març de 2015, d’acord amb el
qual En sessió de data de 18 de gener de 1984, la Comissió Provincial d’urbanisme
de Girona, va aprovar definitivament el Pla General d’ordenació Urbana de Banyoles
(PGOU). Amb l’objectiu de reunir en un sol document totes les figures d’execució i
desenvolupament del PGOU, aprovades durant la seva vigència, es va redactar el
Text Refós del Pla General d’ordenació Urbana de Banyoles (en endavant TRPGOU),
el qual va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Girona en data de 18 de desembre de 2001. L’acord es va publicar al DOGC núm.
3603 del dia 26 de març de 2002.
En aquest sentit en el capítol IV del TRPGOU s’estableixen les mateixes disposicions
relatives a les edificacions i usos existents que ja figuraven en el Pla General
aprovat l’any 1984, excepte algunes noves d’afegides posteriorment, però per a
casos molt concrets.
L’article 119 del TRLUC, a més de regular els efectes del planejament urbanístic
sobre les construccions i usos existents, estableix que els plans urbanístics han de
regular en quins supòsits el grau de disconformitat amb els paràmetres d’ocupació,
profunditat edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració
de les condicions bàsiques de la nova ordenació i poden limitar algunes actuacions
urbanístiques.
La Llei 3/2012, de data 22 de febrer, de modificació del TRLUC amplia els usos
provisionals susceptibles d’ésser autoritzats en edificis fora d’ordenació en sòl urbà
a tots els que resultin admesos a la zona urbanística en la qual estiguin inclosos els
terrenys, sempre que no requereixin l’execució d’obres que excedeixin de les
pròpies del règim de provisionalitat i del règim de fora d’ordenació. A més la
reforma inclou explícitament, entre les obres provisionals, les vinculades a activitats
econòmiques preexistents, i respecte al règim fora d’ordenació, les obres
destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
En relació a les mesures per facilitar l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques, en el marc normatiu general, des de diferents administracions
s’han impulsat lleis i normatives amb la finalitat de promoure les condicions per que
les persones amb discapacitat puguin viure independentment i participar plenament
en tots els aspectes de la vida, posant èmfasi amb l’accessibilitat a les edificacions.
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya promulga la Llei 20/1991 de promoció
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi
d’Accessibilitat i el Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991(derogada
per la Llei 13/2014. de 30 d’octubre, d’accessibilitat). El Codi Tècnic de l’Edificació,
en una de les darreres modificacions recull el R.D. 173/2010, de 19 de febrer, pel
qual es modifica el CTE en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat. Finalment la referida Llei 3/2012 de Modificació del TRLUC
permet, en edificacions preexistents, i mitjançant la modificació puntual del
planejament urbanístic, la installació de serveis comuns exigits per la legislació
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sectorial que comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o
l’ocupació d’espais privats.
Tanmateix la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes també preveu a l’article 10.3 la possibilitat d’ocupar superfícies d’espais
lliures o de domini públic per a la installació d’ascensors u altres elements, així
com superfícies comuns d’ús privatiu quan no resulti viable, tècnica o
econòmicament cap altra solució per garantir l’accessibilitat universal i sempre que
asseguri la funcionalitat dels espais lliures, dotacions públiques i la resta d’elements
del domini públic. A tal efecte estableix que els instruments d’ordenació urbanística
garantiran l’aplicació d’aquesta regla, bé permetent que les referides superfícies no
computin a efectes de volum edificable, no de distancia mínimes a llinders, altres
edificacions o la via pública o alineacions, bé aplicant qualsevol altre tècnica que, de
conformitat amb la legislació aplicable aconsegueixi la mateixa finalitat.
La present modificació puntual del Text Refós del Pla General d’ordenació Urbana
de Banyoles, té els següents objectius:
1. Actualitzar les disposicions que determinen en quins supòsits el grau de
disconformitat amb els paràmetres urbanístics comporta vulneració de les
condicions bàsiques del TR PGOU.
2. Permetre la installació d’ascensors en edificis preexistents, que comportin
l’ocupació d’espais (públics o privats), en principi no destinats a aquesta funció, per
millorar l’accessibilitat dels edificis plurifamiliars existents que no disposin
d’ascensor.
Aquesta modificació es troba emmarcada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme ( en endavant
TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i pel Text Refós del Pla
General d’ordenació Urbanística de Banyoles (TRPGOU).
En concret l’art. 4 de la normativa urbanística del municipi, preveu la possibilitat de
modificar les determinacions vigents seguint el procediment establert per la
legislació urbanística vigent. La modificació en tràmit no es pot considerar com una
revisió del planejament general ja que no suposa cap canvi dels criteris d’estructura
general i orgànica que varen fixar Text Refós del Pla General d’ordenació
Urbanística de Banyoles.
L’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’urbanisme permet la modificació de les figures de planejament
urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’article 97 del TRLUC estableix que les propostes de modificació d’una figura de
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents.
Els articles 85 i ss i cc del TRLUC estableixen que l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional de la modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística municipal
que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen a l’Ajuntament corresponent;
un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’ha de sotmetre a informació pública, per
un termini d’un mes.
La competència per a l’aprovació correspon al Ple amb el quòrum legalment
establert de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
d’acord al que disposen els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de
bases de règim local.
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar en el
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BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix la present modificació; sollicitant simultàniament
a la informació pública informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Segons el que disposa l’article 8.5 c) i disposició addicional vintena. 4 del TRLUC,
modificat i afegit, respectivament, per l’article 10 U i Dos del Decret Llei 1/2007, de
16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, cal donar publicitat per
mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública en els procediments de
planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s'adoptin en llur
tramitació.
Tanmateix s’ha de SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC
l’atorgament de llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’installacions o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la Modificació Puntual del Text
refós del Pla General d’ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin
una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que
s’acompanya.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat,
En virtut de l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual de les disposicions
transitòries del Text Refós del Pla General d’ordenació Urbana, promoguda per
l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecte DCV.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial A INFORMACIÓ PUBLICA
d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i en la pàgina Web de
l’Ajuntament, tot sollicitant, simultàniament, informe als Organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, els qual l’han d’emetre en el termini de 1
mes.
TERCER.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC
l’atorgament de llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’installacions o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la Modificació Puntual del Text refós
del Pla General d’ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que
s’acompanya.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
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El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,
dóna la següent
explicació:
“El que es busca amb aquesta modificació és permetre la installació d’ascensors en
edificis preexistents a Banyoles que, per tenir un ascensor, hagin d’ocupar espais
públics o privats, en principi, no destinats a aquesta funció.
Portem aquesta aprovació inicial de la modificació puntual perquè la Llei 3/2012 ja
permet als Ajuntaments que es facin aquestes modificacions, per tenir
accessibilitat. Principalment, per la gent gran per anar als pisos superiors.
Però, el motiu ha estat un cas concret, urgent, d’una família de Banyoles que té un
fill petit amb dificultats, d’una malaltia degenerativa.
Per tant, ens varem
comprometre a fer aquesta modificació puntual per legalitzar-ho.
I, aquesta ha estat la motivació d’aquesta modificació puntual.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu el següent:
“Nosaltres òbviament hi votarem a favor.
Com que en passen tantes i tantes de modificacions del text refós i per adonar-nos
de la magnitud, ho dic seriosament, estaria bé que quan parléssim de les
modificacions puntuals salpiquéssim de quin número parlem. Per exemple, Aprovació inicial de la 124a. disposició transitòria... Així, al final, tots plegats ens
donaríem compte de les modificacions substancials que hi ha i ens faria pensar,
cada vegada, amb el que cal.”
El Sr. Alcalde li diu:
“Una observació. Si parléssim del PENAB, que va estar aprovat el 2009, al cap del
6 anys les modificacions del PENAB han estat diverses. Tot i que és molt recent.
En tot cas, des del 1983, no sé si és la 124a. però poc li pot faltar...”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de la modificació puntual de les
disposicions transitòries del TR del PGOU.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

El Sr. Alcalde els diu:
“Si els sembla els punts 5) i 6) d’aquesta Comissió
Informativa els tractament conjuntament.
El punt 5) Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Aquest tema és d’obligat compliment. I,
fa més de 20 anys que s’hauria d’haver fet. I el punt 6) l’ Aprovació inicial del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni.”
4.5.- Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
Vist l’informe tècnic i jurídic número 2015.868 emès en data 25 de març de 2015
per l’arquitecte municipal i la TAG de l’àrea de Serveis Territorials d’acord amb el
qual el Text Refós del Pla General d’ordenació Urbana de Banyoles (TRPGOU)
aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament el 23 de juliol de 2001 i per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 18 de desembre del mateix any, en el seu ANNEX III
titulat PRECATÀLEG D’ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRIC, ARTÍSTIC, PAISATGÍSTIC
O ARQUITECTÒNIC, assenyala que diversos elements del municipi han de disposar
d’una especial protecció degut al seu interès històric, artístic, paisatgístic o
arquitectònic. L’article 2 determina que s’haurà de concretar el Catàleg redactant
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un Pla Especial de Protecció del Patrimoni i a continuació, en l’article 3, estableix un
llistat d’elements a protegir en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable. Numerats
de l’1 al 44 s’esmenten edificis urbans o rurals, carrers, conjunts com el de la Plaça
Major, elements de més difícil qualificació com la Muralla i jaciments arqueològics.
El 30 d’agost de 2005 es va aprovar inicialment una modificació puntual del
TRPGOU amb l’objectiu d’ampliar la protecció del patrimoni històric-artístic de
Banyoles i com a complement de la nova delimitació que es proposava pel Pla
Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB), s’ampliava aquest llistat i
s’organitzava en Conjunts, Edificis religiosos, Masos, Edificis civils medievals,
Edificis civils dels segles XIX-XX, Edificis industrials, Molins,recs i ponts, Jaciments
arqueològics i bens en Sòl no urbanitzable, ampliació que doblava el nombre
d’elements a protegir. Aquesta proposta d’ampliació -consistent en un simple nou
llistat sense justificar-ne les raons- no va ser efectiva ja que no es va aprovar
definitivament la modificació.
Finalment, però, el 28 de gener del 2009 la Comissió d’Urbanisme de Girona
aprovava la Modificació Puntual del TRPGOU a l’Entorn del Nucli Antic que
modificava la delimitació del futur PENAB i incorporava el llistat proposat l’any 2005
amb la mateixa organització i afegint una nova numeració als elements incorporats
a la llista. D’aquesta manera quedava definit un nou Pre-catàleg d’elements
d’interès històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic de Banyoles, relació vigent
fins a l’aprovació del present Pla Especial i punt de partida del mateix. Cal afegir
que el nou llistat suprimia alguns elements com els carrers de St. Martirià (P36) o
de Les Rotes (P37), la placeta de la Font (P11) o n’incloïa altres en conjunts com la
Casa de Renda (P17) o el mas Usall (P44).
L’objectiu principal d’aquest Pla Especial és el de fixar el règim de protecció dels
bens i immobles d’interès històric, artístic, paisatgístic, arquitectònic o arqueològic
del municipi de Banyoles tot establint unes mesures per a la seva conservació,
recuperació i/o millora. De fet, el present document vol reflectir de forma fidel
l’ànim de la ciutat en protegir una part important del seu patrimoni històric que
correspon a la seva pròpia imatge i que al mateix temps forma part de la seva
cultura arquitectònica. De totes maneres no s’ha d’entendre com un document
tancat sinó que ha de permetre inclusions i exclusions d’acord amb les
determinacions establertes en la normativa d’aquest mateix Pla Especial seguint la
lògica evolució de la ciutat si bé amb la mateixa cura i justificacions amb les quals
s’ha procedit a redactar el present. Aquest document, per altra part, no pretén ser
un recull de receptes per intervenir, en general, en els elements catalogats sinó que
descriu i valora, mitjançant un seguit de paràmetres tipificats els elements que el
composen i en base a això determina, en general de forma individual, la protecció
que es considera necessària per conservar els valors que contenen.
El mateix text del TRPGOU assenyala i defineix el contingut que ha de tenir aquest
Pla Especial quan diu en el seu article 4 què ha de concretar el Catàleg a partir dels
elements i conjunts Pre-catalogats o altres que responguin a un nivell suficient
d’interès, podent-ne també excloure alguns, si es justifiquen degudament els
motius d’exclusió. El mateix article diu que cal definir els perímetres i el contingut
de la protecció específica així com el règim particular econòmico-fiscal que tendeixi
a estimular i fomentar la conservació, millora i reposició dels elements catalogats.
Però el fet que amb anterioritat a la redacció d’aquest Pla Especial hagi estat
aprovat el PENAB dona com a resultat que una bona part dels bens o elements del
Precatàleg inclosos dins el seu àmbit ja gaudeixen de protecció específica, el que
podria determinar l’exclusió del Catàleg definitiu, exclusió que al mateix temps
podria ser mal interpretada en el sentit de posar en dubte els seus valors. Així que
s’hi mantindran en sentit genèric de protecció tots els nominats per bé que només
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alguns d’ells gaudiran de millor informació i protecció en fitxa individualitzada sigui
pel seu caràcter monumental o públic, perquè són tipològicament més
representatius o bé perquè requereixen condicions especials de protecció.
La normativa d’aplicació està integrada per:
•
•
•
•
•

Llei 9/1993, de 30 de novembre,del patrimoni cultural català.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles.

Pel que respecta a la Llei del Patrimoni cultural català, el Pla especial desenvolupa
les determinacions de l’article 33.2. Pel que respecta a la legislació urbanística el
Pla especial desenvolupa les determinacions de l’article 67 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, de desenvolupament de les determinacions contingudes en el
planejament urbanístic general per protecció de bens catalogats; i els articles 92.2 i
93.2 del seu Reglament (Decret 305/2006).
Els articles 85 i ss i cc del TRLUC estableixen que l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen a l’Ajuntament corresponent; un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial,
s’ha de sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes.
La competència per a l’aprovació inicial correspon a l’Alcaldia, conforme a l’article
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), si bé aquesta competència pot ser delegada en la Junta de Govern Local.
Per Decret d’alcaldia núm. 2011.1926, de data 20 de juny de 2011, aquesta
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar en el
BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix la present modificació; sollicitant simultàniament
a la informació pública informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública
en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació
que s'adoptin en llur tramitació.
L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el ple de l’ajuntament, en els
termes de l’article 22.2.c) LRBRL, essent suficient el quòrum de la majoria simple.
L’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat, com és el cas, s’ha
d’adoptar en el termini de dos mesos des que finalitzi el període d’informació
pública. L’Ajuntament, un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional del pla,
disposa d’un termini de 10 dies per a lliurar l’expedient complet a l’òrgan a qui
correspon resoldre l’aprovació definitiva, conforme estableix l’article 89.5 del
TRLUC.
Tanmateix de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC l’aprovació inicial
obliga l’administració competent a acordar la suspensió de l’atorgament de
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llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’installacions o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació
del regim urbanístic.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial de Protecció del Patrimoni (catàleg
de béns protegits del municipi de Banyoles), promogut per l’Ajuntament de
Banyoles i redactat per l’arquitecte Jeroni Moner i Codina.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre l’expedient INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un
mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, per tal que tant el públic en general com les persones físiques i
jurídiques que es considerin interessades, d’acord amb l’article 31 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic de les administracions publiques i
procediment administratiu comú puguin consultar-lo i formular les allegacions i
suggeriments oportuns.
TERCER.- SOLLICITAR informe als Organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
QUART.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística
i d’urbanització, així com llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’installació o ampliació
d’activitats, o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en els àmbits en que les noves determinacions comportin
una modificació del regim urbanístic
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
4.6.- Aprovació inicial del Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
Vist l’informe tècnic i jurídic número 2015.868 emès en data 25 de març de 2015
per l’arquitecte municipal i la TAG de l’àrea de Serveis Territorials d’acord amb el
qual el Text Refós del Pla General d’ordenació Urbana de Banyoles (TRPGOU)
aprovat en sessió plenària de l’Ajuntament el 23 de juliol de 2001 i per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 18 de desembre del mateix any, en el seu ANNEX III
titulat PRECATÀLEG D’ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRIC, ARTÍSTIC, PAISATGÍSTIC
O ARQUITECTÒNIC, assenyala que diversos elements del municipi han de disposar
d’una especial protecció degut al seu interès històric, artístic, paisatgístic o
arquitectònic. L’article 2 determina que s’haurà de concretar el Catàleg redactant
un Pla Especial de Protecció del Patrimoni i a continuació, en l’article 3, estableix un
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llistat d’elements a protegir en sòl urbanitzable i en sòl no urbanitzable. Numerats
de l’1 al 44 s’esmenten edificis urbans o rurals, carrers, conjunts com el de la Plaça
Major, elements de més difícil qualificació com la Muralla i jaciments arqueològics.
El 30 d’agost de 2005 es va aprovar inicialment una modificació puntual del
TRPGOU amb l’objectiu d’ampliar la protecció del patrimoni històric-artístic de
Banyoles i com a complement de la nova delimitació que es proposava pel Pla
Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB), s’ampliava aquest llistat i
s’organitzava en Conjunts, Edificis religiosos, Masos, Edificis civils medievals,
Edificis civils dels segles XIX-XX, Edificis industrials, Molins,recs i ponts, Jaciments
arqueològics i bens en Sòl no urbanitzable, ampliació que doblava el nombre
d’elements a protegir. Aquesta proposta d’ampliació -consistent en un simple nou
llistat sense justificar-ne les raons- no va ser efectiva ja que no es va aprovar
definitivament la modificació.
Finalment, però, el 28 de gener del 2009 la Comissió d’Urbanisme de Girona
aprovava la Modificació Puntual del TRPGOU a l’Entorn del Nucli Antic que
modificava la delimitació del futur PENAB i incorporava el llistat proposat l’any 2005
amb la mateixa organització i afegint una nova numeració als elements incorporats
a la llista. D’aquesta manera quedava definit un nou Pre-catàleg d’elements
d’interès històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic de Banyoles, relació vigent
fins a l’aprovació del present Pla Especial i punt de partida del mateix. Cal afegir
que el nou llistat suprimia alguns elements com els carrers de St. Martirià (P36) o
de Les Rotes (P37), la placeta de la Font (P11) o n’incloïa altres en conjunts com la
Casa de Renda (P17) o el Mas Usall (P44).
L’objectiu principal d’aquest Pla Especial és el de fixar el règim de protecció dels
bens i immobles d’interès històric, artístic, paisatgístic, arquitectònic o arqueològic
del municipi de Banyoles tot establint unes mesures per a la seva conservació,
recuperació i/o millora. De fet, el present document vol reflectir de forma fidel
l’ànim de la ciutat en protegir una part important del seu patrimoni històric que
correspon a la seva pròpia imatge i que al mateix temps forma part de la seva
cultura arquitectònica. De totes maneres no s’ha d’entendre com un document
tancat sinó que ha de permetre inclusions i exclusions d’acord amb les
determinacions establertes en la normativa d’aquest mateix Pla Especial seguint la
lògica evolució de la ciutat si bé amb la mateixa cura i justificacions amb les quals
s’ha procedit a redactar el present. Aquest document, per altra part, no pretén ser
un recull de receptes per intervenir, en general, en els elements catalogats sinó que
descriu i valora, mitjançant un seguit de paràmetres tipificats els elements que el
composen i en base a això determina, en general de forma individual, la protecció
que es considera necessària per conservar els valors que contenen.
El mateix text del TRPGOU assenyala i defineix el contingut que ha de tenir aquest
Pla Especial quan diu en el seu article 4 què ha de concretar el Catàleg a partir dels
elements i conjunts Pre-catalogats o altres que responguin a un nivell suficient
d’interès, podent-ne també excloure alguns, si es justifiquen degudament els
motius d’exclusió. El mateix article diu que cal definir els perímetres i el contingut
de la protecció específica així com el règim particular econòmico-fiscal que tendeixi
a estimular i fomentar la conservació, millora i reposició dels elements catalogats.
Però el fet que amb anterioritat a la redacció d’aquest Pla Especial hagi estat
aprovat el PENAB dona com a resultat que una bona part dels bens o elements del
Precatàleg inclosos dins el seu àmbit ja gaudeixen de protecció específica, el que
podria determinar l’exclusió del Catàleg definitiu, exclusió que al mateix temps
podria ser mal interpretada en el sentit de posar en dubte els seus valors. Així que
s’hi mantindran en sentit genèric de protecció tots els nominats per bé que només
alguns d’ells gaudiran de millor informació i protecció en fitxa individualitzada sigui
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pel seu caràcter monumental o públic, perquè són tipològicament
representatius o bé perquè requereixen condicions especials de protecció.
La normativa d’aplicació està integrada per:
•
•
•
•
•

més

Llei 9/1993, de 30 de novembre,del patrimoni cultural català.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles.

Pel que respecta a la Llei del Patrimoni cultural català, el Pla especial desenvolupa
les determinacions de l’article 33.2. Pel que respecta a la legislació urbanística el
Pla especial desenvolupa les determinacions de l’article 67 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, de desenvolupament de les determinacions contingudes en el
planejament urbanístic general per protecció de bens catalogats; i els articles 92.2 i
93.2 del seu Reglament (Decret 305/2006).
Els articles 85 i ss i cc del TRLUC estableixen que l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen a l’Ajuntament corresponent; un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial,
s’ha de sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes.
La competència per a l’aprovació inicial correspon a l’Alcaldia, conforme a l’article
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), si bé aquesta competència pot ser delegada en la Junta de Govern Local.
Per Decret d’alcaldia núm. 2011.1926, de data 20 de juny de 2011, aquesta
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar en el
BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix la present modificació; sollicitant simultàniament
a la informació pública informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que
una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública
en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació
que s'adoptin en llur tramitació.
L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el ple de l’ajuntament, en els
termes de l’article 22.2.c) LRBRL, essent suficient el quòrum de la majoria simple.
L’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat, com és el cas, s’ha
d’adoptar en el termini de dos mesos des que finalitzi el període d’informació
pública. L’Ajuntament, un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional del pla,
disposa d’un termini de 10 dies per a lliurar l’expedient complet a l’òrgan a qui
correspon resoldre l’aprovació definitiva, conforme estableix l’article 89.5 del
TRLUC.
Tanmateix de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC l’aprovació inicial
obliga l’administració competent a acordar la suspensió de l’atorgament de
llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’installacions o ampliació d’activitats o usos
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concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, en els àmbits en que les noves determinacions comportin una modificació
del regim urbanístic.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi
pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial de Protecció del Patrimoni (catàleg
de béns protegits del municipi de Banyoles), promogut per l’Ajuntament de
Banyoles i redactat per l’arquitecte JMC.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre l’expedient INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un
mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, per tal que tant el públic en general com les persones físiques i
jurídiques que es considerin interessades, d’acord amb l’article 31 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic de les administracions publiques i
procediment administratiu comú puguin consultar-lo i formular les allegacions i
suggeriments oportuns.
TERCER.- SOLLICITAR informe als Organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
QUART.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística
i d’urbanització, així com llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’installació o ampliació
d’activitats, o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en els àmbits en que les noves determinacions comportin
una modificació del regim urbanístic.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“Volia fer una consideració.
Seria possible poder separar aquests dos punts.
Perquè, un tracta d’un àmbit
general...”
El Sr. Alcalde

li diu que no hi ha cap problema.

El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme, intervé donant la següent
explicació de cada punt.
“I diu:

“Justificaré primer el punt 5).
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Aquesta modificació és necessària fer-la perquè el Pla Especial del Patrimoni i el
Catàleg és una norma nova que se sobreposa al Pla General, i afecta a
determinacions del Pla General que conté.
Però, com que aquesta norma del Pla Especial és posterior això suposa haver de fer
una modificació puntual del Pla General, ja que hi ha unes determinacions que
serien contradictòries amb el Pla Especial que aprovaríem ara.
En el cas concret de Protecció del Patrimoni, anem al nucli. És un document clau
del municipi de Banyoles i que ja l’hem discutit molts anys.
Finalment, l’equip
redactor ens ha donat un catàleg en què molta gent tindrà coses a dir.
Al marge d’això, és un document que seria publicable perquè conté una descripció
detallada i enriquidora de cada element de patrimoni que volem destacar del nostre
municipi. Per tant, crec que és un document molt interessant.
El retocarem, el millorarem, s’hi faran allegacions, però, és bo que tothom el pugui
llegir.
Ja varem dir que no el tiraríem endavant si no teníem dos documents previs al
davant. Un era el Pla Especial de Recs, i, l’altre era el Pla Especial de Patrimoni
que ha de fixar i protegir tots aquells els elements que ens interessa preservar.
Són documents que són la base sobre la qual és pot elaborar, posteriorment, de
maneres molt diferents, el futur urbanístic de Banyoles.
Per tant, entenc que
poder-ho aprovar dins aquesta legislatura a mi em produirà especial satisfacció
perquè és una eina molt important.
Només destacaré dues coses.
Perquè un document que havia entrat a l’Ajuntament el 2013 s’aprova el 2015,
doncs, perquè en la seva primera redacció s’havia considerat l’àmbit de la Plaça
Major com un sol àmbit d’anàlisi. Es considera que hi ha 63 elements diversos i
analitzats per separat.
Cases o edificis juntament amb les voltes i d’altres
elements de patrimoni.
I, varem entendre que això era un motiu per tornar-ho a
estudiar.
Ens surt que el Pla Especial de Patrimoni té unes 75 fitxes, i, que a la Plaça Major hi
ha 63 elements nous. Per tant, estem parlant que per un municipi com Banyoles
hi ha molts elements de patrimoni que s’han destriat i que és una base prou
important.
També, en aquest Pla Especial de Patrimoni hi ha elements que a nivell urbanístic
tenen molta importància. Hi ha algun solar o finca que el seu volum edificatori és
superior, per tant, el propietari podria executar i perjudicar aquell element a
conservar. Per exemple, Can Belem. La farinera té més possibilitats d’edificació
del que està executada, per tant, l’edifici que hi ha perdria valor. I, els que fan els
tècnics és que aquesta volumetria que no perjudiqui l’edifici a protegir.
Això és el que volia destacar d’aquest Pla Especial de Patrimoni.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“És un d’aquells documents que es necessita i que s’hi ha treballat. Feia potser 12
anys que estava demanat.
Per tant, un document tan complex, del dimecres que se’ns presenta a avui dilluns,
el nostre grup no es veu capaç d’emetre un vot favorable ni un vot contrari.
La discussió serà, ja avisem, amb el que han incorporat i el que no. Més pel que
no. Per exemple, els recs, els safareigs, alguna fàbrica, la Fàbrica Félez. I, les
aportacions, les allegacions o les esmenes aniran en aquest sentit.
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Per tant, nosaltres ens abstindrem perquè volem reflexionar, volen revisar-ho bé i
volem fer aportacions en positiu.”
El Sr. Alcalde li contesta: “Jo li vull dir que en la Comissió Informativa ja es va
parlar de si valia la pena després de tants anys portar-ho a la seva aprovació.
I, estic convençut que haurem d’allargar el termini perquè, ara, no ho tancarem en
un mes, perquè s’hi puguin aquelles observacions.
Aquesta és una cosa que servirà pel Pla General nou.”
El Sr. Miquel Vilanova diu: “Dels dos exemples que ha posar estic d’acord amb
els dos.
Els recs hi surten tenen fitxa en el Pla Especial però la seva protecció ha de venir
pel Pla Especial de Recs.
L’altre exemple la Fàbrica Félez. No hi és però hi hauria de ser. Els propietaris
volen fer allegacions en aquest sentit.
És un document malleable que s’haurà d’anar completant.”
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, intervé i
diu:
“Nosaltres, també, estem satisfets de tenir aquest document, i, coincideixo amb les
intervencions que s’han fet ara aquí.
Perquè, tos els documents que siguin per poder fer el document del POUM són
interessants per anar-nos guiant.
Nosaltres hem disfrutat molt amb tot el que
hem vist del patrimoni que tenim a Banyoles.
Nosaltres farem aportacions i veurem si són acceptades.
Hi ha coses que són
evidents però n’hi ha d’altres que crearan un debat.
També, considerem que es podria fer una placa amb una breu explicació. Tot això
es podria enllaçar per anar a la web; també, un fulletó com, -Banyoles i la seva
història- amb la collaboració de l’Arxiver Municipal, un historiador, rutes turístiques
i més idees que ens venen al cap...
Per la nostra part el vot es favorable, i, per anar-hi treballant.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu el següent:
“Nosaltres hem demanat separar els dos temes. Al final s’ha barrejat.
El nostre vot serà favorable en tant que creiem necessari fer aquesta modificació
puntual per fer possible el següent punt que és el 6).
I pel que fa al punt 6), el nostre vot serà d’abstenció perquè volem fer allegacions
en aquest document.
Hem trobat algunes coses per afegir que les farem arribar durant el període
d’allegacions.”
I, el Sr. Alcalde li diu:
contra o s’abstingui.”

“És poden fer allegacions malgrat s’hi voti a favor, en

El Sr. Alcalde sotmet a votació el punt 5) l’ Aprovació inicial de la
modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni, essent la votació de 16 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió, Regidor no adscrit, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció
(grups municipals: Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
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El Sr. Alcalde sotmet a votació el punt 6) l’ Aprovació inicial del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni, essent la votació de 12 vots a favor
(grups municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i CUP) i 5 abstencions
(grups municipals:
Junts per Banyoles i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, intervé i
diu que vol fer un aclariment:
“Vull demanar si el Sr. Secretari m’ho pot aclarir. Si tot i hi votar-hi a favor podem
fer allegacions.
El Secretari de la Corporació li diu que sí.
I el Sr. Alcalde

també li diu que sí.

I diu que fins i tot n’ha fet el propi govern.

COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I HISENDA
5.1.- Donar compte dels Plans Pressupostaris a mig termini període 20162018.
Vist que l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 6 estableix
l’obligació d’enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals
Atès que la informació sobre els Plans Pressupostaris a mig termini 2016-2018, ha
estat tramesa amb data 20 de març de 2015.
Es proposa:
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2015.996 de data 24 de març de 2015,
d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2016-2018, d’acord
amb l’article 6 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.
El Sr. Alcalde

diu:

“Això no és la Llei ARSAL però és un succedani.”

El Sr. Lluís Butinyà Teixidó, Regidor d’Hisenda, els diu el següent:
“Aquesta és una informació que ens demana el Ministeri d’Hisenda.
Bàsicament, el que ens exigeix és que per a uns tres anys i a partir d’unes dades
macroeconòmiques, la voluntat política sigui planificar de quina manera han de
quadrar els pressupostos.
Aquest Ajuntament el que ha fet aquests darrers anys és el següent, reducció de
l’endeutament, increment de l’estalvi fiscal i el manteniment i el no increment de la
pressió fiscal.
Aquestes tres eixos serien els que centrarien aquesta planificació. No té caràcter
vinculant sinó que simplement és una voluntat política del Ministeri per saber que
està fent cadascun dels Ajuntaments.”
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El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, els diu següent:
“Ja sé que només és de donar compte. Però, nosaltres també en donarem compte
d’una queixa, en el sentit que aquests Plans Pressupostaris tal i com s’han dut a
terme, al nostre entendre, per part de l’equip de govern als mitjans de
comunicació.
Si bé és una obligació de l’Estat sabem que s’ha pogut fer per una quantitat de 90
mil euros, després es fa una roda de premsa dient que cada any s’invertiran 3
milions d’euros i que s’arranjarà el Carrer de la Rotes o el Carrer Valls; o sigui que,
es fa una gran ostentació d’un tema intern que ens obliga l’Estat a fer.
Per tant, aquesta és una queixa. És una -venda de fum- de projectes futurs que
no se sap si s’acabaran fent perquè d’aquí a dos mesos hi ha un canvi de govern; i,
que per tant són unes expectatives que es donen als veïns i veïnes que estan
inflades.”
I, el Sr. Alcalde li contesta: “Jo el que entenc és que aquí vostè ha tingut un
error; un error greu d’interpretació, amb el que varem dir fa tres mesos i els Plans
Pressupostaris ja que estan aprovats per Decret d’Alcaldia, de 24 de març, per tant,
que no té res a veure amb el que estem dient avui aquí.
El que ens diuen és que es faci el Pressupost d’Inversions del 2015 i dos anys més,
els anys 2016 i 2017, i, una altra cosa és que diguin que facis el Marc Pressupostari
ara del anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Són dues coses molt diferents.
Nosaltres hem fet rodes de premsa del que varem aprovar el mes d’octubre. I,
no varem dir res que no podíem dir, però, és que aquest no és el tema d’avui.
Aquest és un tema complicat.
Vostè ha fet referència a un tema del mes
d’octubre. I, són coses absolutament diferents.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
5.2.- Modificació de crèdits núm. 18/2015, amb càrrec al Romanent de
Tresoreria per a despeses generals.
Vist que s’ha liquidat el Pressupost de l’exercici 2014, per Decret de l’Alcaldia núm.
2015.479, de data 10 de febrer de 2015, amb un romanent de tresoreria disponible
per a despeses generals de 1.645.415,88 €.
Atès que l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera, diu que “En el supòsit que la liquidació
pressupostària tingui superàvit, les Corporacions Locals l’hauran de destinar a
reduir l’endeutament net”, aquest Ajuntament vol aplicar l’import de 850.000,00 €
a substituir part del crèdit previst en el programa d’inversions i finançament del
Pressupost de l’exercici de 2015.
Atès 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 2014, dóna
una capacitat financera en termes SEC95 (superàvit) d’import 91.618,88 €, 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 que la reposició i millora de les vies públiques, forma part de les despeses
contemplades a la disposició addicional 16a. esmentada, es podrà aplicar aquest
superàvit per finançar part d’aquestes inversions.
Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari i del programa d’inversions
que no tenen consignació suficient o bé han sorgit projectes nous de diferents àrees
i que s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-los portar a terme,
Alguns d’aquests projectes son:
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1.- Servei d’informàtica: S’ha d’installar un grup electrogen, pilones amb càmeres,
renovació dels sistema de gestió de sancions i actualització del programari de
nòmines.
2.- Hisenda: S’ha d’ampliar la partida d’interessos demora, atesa la resolució
emesa pel Secretari d’Estat de Cultura, de reintegrament parcial de la subvenció
per la redacció del projecte i execució de la Fase III del projecte de remodelació del
Museu Arqueològic de Banyoles.
3.- Medi Ambient: S’ha d’habilitar una partida adequada per la transferència al
Consorci de Vies Verdes, i la creació de dues partides d’inversions una per
l’adequació dels Horts municipals i l’altra per la transferència al consorci de l’Estany
pel nou programa Life.
4.- Vies Públiques: S’amplien diferents partides per projectes de millores
d’enllumenat, clavegueram i asfaltatges de diferents carrers, així com la segona
fase del Pla Director de Sanejament
4.- Policia Local : El Ple de data 23 de febrer d’enguany va adoptar el compromís de
l’Ajuntament de participar en les tasques de Protecció Civil i per tant s’han
d’habilitar diferents partides per poder portar a terme aquest acord, també
s’habilita una partida per comprar un armari intelligent de gestió de claus.
5.- Serveis a les persones : La Junta de Govern Local de data 2 de març d’enguany,
va aprovar el conveni de collaboració per la cessió de diferents espais del Monestir
de Sant Esteve, amb el compromís de que l’Ajuntament assumiria els costos de
manteniment i adequació, per tant s’habiliten tota un programa per assumir
aquestes despeses. També s’habilita una partida per la sectorització de l’escomesa
elèctrica de l’Ateneu.
A l’àrea de Festes s’habilita una partida per atorgar una subvenció a la Colla
Castellera Esperxats de l’Estany i s’amplia la partida de manteniment d’edificis per
reparar el terra del magatzem de la Farga.
A l’Àrea d’Esports es preveu habilitar una partida per poder signar un conveni amb
l’entitat Junts i Endavant.
A l’àrea d’Educació s’amplia la partida de manteniment d’edificis, per assumir les
despeses de la Comunitat de propietaris de l’Escola Oficial d’Idiomes.
A l’àrea de Joventut s’habilita una partida per atorgar beques pel lleure infantil i
juvenil durant l’estiu i s’amplia la partida de manteniment d’edificis per repara les
portes de l’edifici de Cal Drac.
A l’àrea d’Acció Social, s’amplia la partida de transferències al Consell Comarcal pel
projecte socioeducatiu de Canaleta – Can Puig, corresponent al dèficit d’aquest
servei.
6.- Comunicació : Transferència al Consell Comarcal per atendre el contracte marc
per a la prestació dels serveis de difusió d’informació comarcal a través d ‘un canal
de televisió local.
Una vegada aplicada aquesta modificació de crèdits, el Romanent de Tresoreria
disponible per a despeses generals pendent d’aplicar serà d’import 415.000,00 €.
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 18/2015 per
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de
l’exercici de 2014, 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:
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1.1.- Modificació de crèdits per l’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:
Aplicació superàvit
Suplement de crèdit

Org

Func.

Econ.

Descripció

31

15320

61908 Via Pública Reposició i millora Vies públiques

MC
91.618,88

Total

91.618,88

Finançament
Org

Func.

Econ.

Descripció

MC

11

93100

87000

Romanent tresoreria per despeses generals Superàvit(SEC)

91.618,88

Total

91.618,88

1.2.- Modificació de crèdits per substituir d’una part del crèdit previst en el
programa d’inversió i finançament
aprovat juntament amb el Pressupost de
l’exercici de 2015
BAIXES
INGRESSOS
Org

Func.

Econ. Descripció

MC

11

01100

91301 Préstec a llarg termini

850.000,00

Total

850.000,00

ALTES
INGRESSOS
Org

Func.

Econ. Descripció

MC

11

93100

87000 Romanent Tresoreria despeses generals

850.000,00

Total

850.000,00

1.3.- Modificació de crèdits per finançar els suplements de crèdit i els crèdits
extraordinaris, de la relació de partides que es detallen a continuació.
DESPESES

ALTES
Suplement de crèdit
Org

Progr. Cap. Ecònom.

Import
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31
41
42
43

16000
33800
32000
23105

11

1100

44

94200

31
11
11

2
2
2
2

21000
21200
21200
21200
Total 2
3
35200
Total 3
4

46535
Total 4
15320
6
61908
92300
6
62608
92300
6
64109
Total 6
Total general

Clavegueram
Festes populars
Educació
Joventut
Bens corrents i serveis
Deute públic
Despeses financeres
Transf. Ent. Locals
territ.
Transferències corrents
Pavimentació VP
Informàtica
Informàtica
Inversions reals

Rep. Conserv. Mant. Infraest.
Rep. Mant. Edificis
Rep. Mant. Edificis
Rep. Mant. Edificis
Interessos de demora
Transf. CCPE. Programes
socioeducatius
Reposició i millora Vies Públiques
Adquisició maquinari informàtic
Adquisició programari informàtic

12.000,00
2.500,00
1.800,00
2.045,58
18.345,58
28.691,52
28.691,52
4.250,00
4.250,00
60.000,00
39.000,00
21.000,00
120.000,00
171.287,10

Crèdit extraordinari
Org
40
33
40
33
33
33
40

Progr. Cap. Ecònom.
33304
2
21200
13500
2
21400
33304
2
22100
13500
2
22103
13500
2
22104
13500
2
22400
33304
2
22700
Total 2

52
21
43
41
45

94200
94300
23105
33800
34000

21
40

17201
32620

40
33
33
Org
33

33304
6
62210
13500
6
62302
13500
6
62400
Progr. Cap. Ecònom.
13000
6
62500
Total 6
94300
7
76701
Total 7
Total general

21

4
4
4
4
4

46500
46712
48100
48961
48967
Total 4
6
61910
6
62210

Monestir St. Esteve
Protecció civil
Monestir St. Esteve
Protecció civil
Protecció civil
Protecció civil
Monestir St. Esteve
Bens corrents i serveis
Transf. Ent. Locals
territ.
Transf. A ent. Locals
Joventut
Festes populars
Esports
Transferències corrents
Millora Medi Ambient
Música
Monestir St. Esteve
Protecció civil
Protecció civil

Rep. I mant. Edificis
Rep. Conserv. I mant. Vehicles
Energia elèctrica
Combustible i carburants
Vestuari voluntaris
Primes d'assegurances
Contr. Prest. Servei neteja
Transf. CCPE inform. Canal
televisió
Transf. Consorci Vies Verdes
Beques, premis i pensions d'estudis
Subv. Colla Castellera Esperxats
Subv. Junts i Endavant
Adequació Horts mpals.
Adeq. Instal·lacions Ateneu
Adeq. Instal·lacions Monestir St.
Esteve
Material logístic
Element de transport

Policia Local
Mobiliari policia
Inversions reals
Transf. A ent. Locals
Transf. Consorci Estany prog. LIFE
Transferències de capital

TOTAL

Import
3.055,86
725,00
1.500,00
550,00
6.500,00
1.300,00
2.000,00
15.630,86
16.088,00
2.860,00
7.800,00
2.500,00
750,00
29.998,00
12.421,04
4.000,00
14.000,00
6.000,00
18.500,00
Import
6.960,00
61.881,04
10.000,00
10.000,00
117.509,90
288.797,00
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Finançament
Org

Func.

Econ.

Descripció

MC

11

93100

87000

Romanent tresoreria per despeses generals

288.797,00

Total

288.797,00

TOTAL MODIFICACIONS DE CRÈDITS

1.230.415,88

Segon.- Aprovar la modificació del programa d’inversions i finançament aprovat
juntament amb el Pressupost de l’exercici de 2015, d’acord amb el quadre annex.
Tercer.- 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.
El Sr. Lluís Butinyà Teixidó, Regidor d’Hisenda, explica el següent:
“A l’igual que en els darrers exercicis apliquem part del romanent del Pressupost
anterior que va ser d’un milió 640 mil euros. Una major part es dedica a reduir
l’endeutament per valor 850 mil euros previst per aquest any 2015.
La resta va dedicada a diverses despeses corrents, inversions i projectes nous
alguns dels quals portem en el Ple d’avui, i, que com pot ser el cas de la Protecció
Civil ja s’exposarà.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els exposa:
“Des d’Iniciativa sempre tenim per costum en les modificacions de crèdit abstenirnos perquè hi ha partides que ens agraden i n’hi ha que no ens agraden, tot i que
de fons en el Pressupost hi hem votat en contra.
Ara, repassant la documentació hi ha una partida de Via Pública que no sé si es treu
de Via Pública i es posa en un altre lloc o s’incorpora en aquesta partida.
Aquests 85 mil euros entenc que s’incorporen. Tenen a veure amb les obres que
s’han fet aquest últim mes ?.”
El Sr. Alcalde li diu que no.
“Tot va al que és Romanent de Tresoreria per despeses generals del SEC, que són
els 91 mil euros que han d’anar per inversions sostenibles.
I, que són les que
s’hauran de fer a la via pública; per això s’incorporen a Via Pública.
I també entendrà que, una vegada aplicada aquesta modificació de crèdits, el
Romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals pendent d’aplicar serà
de 415 mil euros, perquè mai ho hem fet d’aplicar-ho en la seva totalitat
precisament per tenir, com ha dit vostè –guardiola-. –Guardiola- per qui li toqui
governar a partir del 13 de juny.”
I, el Sr. Joan Luengo li diu: “Entendrà que el nostre dubte és raonable.
I permeti’m que li digui que de l’1 de març al 30 de març la capacitat d’obra ha
augmentat moltíssim. Tot Banyoles està en arranjaments; i fent-ho de presa i
corrent.
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Per tant, veient aquesta documentació a un li dóna què pensar. Però, si és així cap
mena de problema.”
El Sr. Alcalde
li diu:
“I, el que s’ha fet i ha fet aquest govern és adjudicar
algunes obres, no totes, i, algunes que estan adjudicades no estan començades tot
i estar nominatives en el Pressupost aprovat i vigent.
En tot cas, com cada any s’han anat fent reposicions de via pública. I, no en un
any electoral perquè a la via pública sempre hi fan falta coses.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Modificació de crèdits núm.
18/2015, amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals, essent la
votació de 10 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Regidor no
adscrit) i 7 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa
per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
5.3.- Esmena del punt 4t. de l'acord d'aprovació del Pressupost de
l'exercici de 2015.
Atès que el Ple de la Corporació de data 27 d’octubre de 2014, va aprovar el
Pressupost General de la Corporació i de la Plantilla Orgànica de Personal de
l’exercici de 2015.
Vist que en el punt 4t. es va aprovar la massa salarial del personal laboral de
l’Ajuntament, s’ha d’esmenar per aprovar la massa salarial de l’Ajuntament així
com la dels Consorcis adscrits a aquest, com son el Consorci de l’Estany i el
Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles.
Es proposa al Ple de la Corporació els següents ACORDS:
1.- Aprovar l’esmena del punt 4t. de l’aprovació del Pressupost de l’exercici de
2015, que tindrà el següent redactat:
“Aprovació de la massa salarial del personal laboral consolidat, integrat per
l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany
de Banyoles, per un import total de 1.852.031,84 €, d’acord amb l’article 103.bis
de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local”.
2.- Publicar l’esmentat d’acord a la Seu Electrònica i al BOP de l’Ajuntament de
Banyoles, d’acord amb l’article 103 bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de
2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
El Sr. Alcalde els explica el següent:
“Sobre aquest tema ja ho varem explicar en les Comissions Informatives. Que, al
consolidar els dos consorcis, el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de
l’Estany, les quantitats del personal laboral havia d’anar totes sumades.
Per tant, només es tracta de l’esmena d’aquest error.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de l’ Esmena del punt 4t. de l'acord
d'aprovació del Pressupost de l'exercici de 2015, essent la votació de 11 vots a
favor (grups municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles) i 6 abstencions (grups municipals:
Junts per Banyoles i CUP).
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El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
5.4.- Conveni de collaboració amb el Consorci Administració Oberta de
Catalunya per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal
d’habitants.
Atès que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha desenvolupat una
aplicació informàtica per al “projecte Padró” d’expedició telemàtica de volants del
padró municipal d’habitants, sorgit d’una iniciativa conjunta de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci Localret i el Ministeri d’Administracions Públiques de
l’Administració General de l’Estat en el marc del projecte de l’Administració Oberta
de Catalunya.
Atès que la sollicitud d’alta al servei comporta la subscripció prèvia d’un conveni
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci Administració Oberta l’objecte del
qual és regular la collaboració de les parts, per tal que l’Ajuntament pugui oferir
els serveis telemàtics de comunicació del domicili i de consulta de volants del padró
municipal d’habitants.
Vist el que disposa l’article 191 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 sobre
cooperació entre l’Administració Local i la Generalitat de Catalunya en matèria
econòmica, tècnica i administrativa.
Per tot l’explicitat, es proposa:
Primer. Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’expedició telemàtica de volants
del padró municipal d’habitants, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BANYOLES PER A L’EXPEDICIÓ TELEMÀTICA DE VOLANTS
DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
Bacelona, ... de ...... de 2015
REUNITS
D’una part el Sr. Miquel Noguer Planas Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles que actua en
representació d’aquest, assistit en aquest acte pel Sr. Jordi Turon Serra, Secretari de
l’esmentada entitat.

D’altre part, el Sr. ÀPP, com a director gerent del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (d’ara endavant AOC), que actua per autorització de la Presidenta del
Consorci d’acord amb la resolució .................
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i
EXPOSEN
1.
El projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants (d’ara
endavant projecte Padró) sorgeix d’una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret i el Ministeri d’Administracions Públiques de l’Administració General de
l’Estat en el marc del projecte de l’Administració Oberta de Catalunya.
2.
L’objectiu del projecte Padró és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o
volants del padró municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i, per
aconseguir-ho, es planteja oferir un servei de collaboració interadministrativa que faciliti
l’intercanvi de la informació dels ciutadans relativa al seu domicili de residència necessària
per a la realització de diversos tràmits i gestions.
3.
Aquest projecte va dirigit a tots els ajuntaments i administracions supramunicipals de
Catalunya que gestionen bases de dades del padró municipal d’habitants directament, o bé
per delegació.
4.
L’intercanvi de dades entre diferents entitats es realitzarà sempre donant compliment
a la Llei de protecció de dades de caràcter personal i amb totes les garanties de seguretat de
les transaccions telemàtiques.
5.
El desenvolupament del projecte permet oferir dos tipus de serveis:
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a) La comunicació telemàtica, per part d’un ciutadà, de les dades del seu domicili de
residència a administracions públiques i entitats privades.
b) La consulta telemàtica de volants de padró municipal d’habitants a petició d’una
administració pública o d’un ciutadà en el marc d’un tràmit o gestió que requereixi
l’acreditació del domicili de residència.
L’accés dels ciutadans a aquests serveis telemàtics es realitzarà única i exclusivament a
través del portal web municipal.
6.
L’Ajuntament de Banyoles (en endavant l’Ajuntament) té interès a participar en
aquest projecte per promoure l’intercanvi telemàtic de volants del padró municipal entre les
administracions públiques i entitats privades.
Per tot el que s’ha expressat, les parts acorden subscriure aquest conveni d’acord amb els
següents,
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular la collaboració de les parts per a l’expedició telemàtica
de volants del padró municipal d’habitants, per tal que l’Ajuntament pugui oferir els serveis
telemàtics de comunicació del domicili i de consulta de volants del padró municipal
d’habitants.
Segon.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC es compromet a:
•
Prestar un servei d’assessoria informàtica, consistent en desenvolupar i lliurar a l’ens
local les especificacions tècniques per a la implantació del servei d’expedició telemàtica de
volants del padró municipal d’habitants (en endavant servei Padró).
•
Subministrar el programari client necessari per al funcionament del servei Padró.
•
Donar suport a la implantació del servei Padró en la infraestructura municipal i en la
integració amb la base de dades del padró municipal d’habitants.
•
Prestar els serveis de formació necessaris per a la correcta operació del servei Padró
per part del personal de l’Ajuntament.
•
Registrar i custodiar la informació detallada de totes les transaccions del servei Padró
en relació a: dia i hora de la transacció, organisme i treballador públic que realitzen la
sollicitud, identificador del ciutadà del qual es demanen les dades, descripció de les dades
intercanviades i finalitat de l’intercanvi de dades. La informació de les transaccions de cada
municipi es facilitarà periòdicament als Ajuntaments corresponents.
•
Prestar els serveis d’interconnexió telemàtica ("Nus AOC") entre les administracions
sollicitants i els Ajuntaments expenedors de volants de Padró, mitjançant els servidors,
programari i infraestructura de telecomunicacions i seguretat, que garanteixi els nivells de
servei especificats el pacte quart del present conveni.
•
Garantir que el programari client manté la integritat, confidencialitat i autenticitat de
les informacions de l’Ajuntament transferides en el procés, signant i encriptant el contingut
de la informació que haurà de ser transmesa; tant pel que fa al procés de generació i
validació de la signatura electrònica (autenticitat i integritat) com en la privacitat de la
informació a transferir a altres administracions (confidencialitat). El Consorci AOC facilitarà la
documentació on es reflecteixi aquesta garantia de seguretat.
•
Realitzar auditories de forma periòdica per tal d’assegurar que l’ús del servei Padró
és correcte i s’ajusta a les condicions i requeriments definits en aquest conveni. A petició de
l’Ajuntament o bé del Consorci AOC es podrà demanar a l’organisme que hagi fet una
sollicitud del servei Padró la còpia de l’expedient que justifica la consulta de dades.
•
Comunicar a l’Ajuntament les modificacions del projecte i, en especial, la incorporació
de nous organismes al projecte amb la suficient antelació per assegurar la formació dels
treballadors públics usuaris del servei Padró.
Tercer.- Obligacions de l’ajuntament de Banyoles
L’Ajuntament es compromet al compliment del nivell d’acord de servei detallat en aquest
conveni i de les especificacions tècniques per a la prestació del servei que li lliurarà el
Consorci AOC i, en concret:
a)
Disposar i installar pels seus propis mitjans o per tercers al seu càrrec, el programari
i maquinari d’acord amb les especificacions tècniques, i assegurar les tasques següents:
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La configuració d’una infraestructura de comunicacions d’accés a Internet i d’accés a
la base de dades del padró municipal d’habitants que garanteixi el nivell d’acord de servei
detallat en aquest conveni.

La configuració dels sistemes de seguretat, i en especial els tallafocs i antivirus, en
els termes establerts a les especificacions tècniques del Consorci AOC.

El manteniment i explotació del sistema, d’acord amb les especificacions tècniques.
b)
Nomenar i comunicar al Consorci AOC, un responsable de servei i un responsable
tècnic per a la gestió del projecte Padró.
c)
Fer un ús correcte del servei, d’acord amb la documentació d’operació i de seguretat
aportada pel Consorci AOC.
d)
Facilitar, si s’escau, l’accés del personal del Consorci AOC a les installacions on es
desenvolupin les activitats d’installació o integració del maquinari i el programari client del
servei Padró, quan existeixi. Aquest accés quedarà subjecte a les limitacions i restriccions de
seguretat que a aquest efecte té establertes la corporació local.
e)
Facilitar l’accés remot als entorns de desenvolupament, integració i producció
perquè el Consorci AOC i l’empresa adjudicatària del projecte puguin desenvolupar les
tasques de desplegament dels serveis. Per qüestions de seguretat, cada vegada que calgui
disposar d’aquest accés remot, el Consorci AOC sollicitarà prèviament a l’Ajuntament la seva
habilitació que haurà de ser per un temps limitat, no romanent actiu més enllà del temps
estrictament necessari
Quart.- Garanties i nivell de servei
4.1.- Nivell d’acord de servei garantit
Els nivells d’acord de servei (NAS) que hauran de complir totes les transaccions associades al
servei Padró, tant per l’Ajuntament com pel Consorci AOC es concreten en els indicadors
següents:
•
Un nivell de disponibilitat del servei de, com a mínim, el 99% del temps total.
•
Un temps mitjà de transmissió de 15 segons des del moment de la rebuda de la
corresponent petició d’informació, segons les especificacions tècniques del Consorci AOC.
•
Un temps màxim de transmissió de 60 segons des del moment de la rebuda de la
corresponent petició d’informació, segons les especificacions tècniques del Consorci AOC. Si
el temps màxim és superior a aquest valor màxim, el Servei es considerarà no disponible.
4.2.- Garanties de seguretat tècnica
El Consorci AOC aplica una diligència raonable per assegurar que els serveis prestats i el
programari subministrat en virtut d’aquest conveni és lliure de qualsevol virus informàtic,
cucs i altres programes maliciosos, i s’obliga a comunicar a l’ajuntament qualsevol incidència
en aquest sentit (descobriment de virus, infecció externa i altres casos).
4.3.- Interoperabilitat amb aplicacions de tercers
El Consorci AOC no garanteix la interoperabilitat del servei ni del programari client
subministrat amb aplicacions informàtiques de tercers, existents al mercat, excepte quan
expressament així es declari.
4.4.- Autorització expressa dels titulars de les dades a consultar
Prèviament a la petició i/o consulta de dades per part d’un organisme aquest haurà de
comptar amb l’exprés consentiment del ciutadà, excepte que l’accés estigui autoritzat per
una llei.
4.5.- Destinataris de la informació subministrada
La informació cedida per l’Ajuntament només podrà tenir com a destinataris els òrgans de
l’administració peticionària que tinguin atribuïdes les funcions que justifiquen la cessió
segons la legislació vigent.
Cinquè.- Secret d’informacions
El Consorci AOC s’obliga a protegir el secret de les informacions que l’ens local li subministri
o a les quals pugui accedir en la prestació del servei.
Qualsevol informació, amb independència de la seva naturalesa (administrativa, tècnica,
financera, d’operacions o de qualsevol altre tipus), en qualsevol forma o suport (verbal,
escrita, enregistrada, en suport informàtic, accedida localment o telemàticament)
subministrada per l’entitat local o accedida pel Consorci AOC en execució d’aquest conveni
serà considerada “informació confidencial”. S’inclourà també en aquesta categoria tota la
informació generada a partir d’informació confidencial.
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En especial, tota la informació relativa a dades personals aportada per l’entitat local serà
considerada informació confidencial.
L’Ajuntament autoritza expressament el Consorci AOC a fer els tractaments estadístics i les
agregacions de dades que consideri necessàries, quan s’escaigui, aplicant procediments de
dissociació de les dades de caràcter personal, per a la mesura de l’ús dels serveis, la detecció
de noves necessitats o la millora constant dels serveis del Consorci AOC.
Sisè.- Protecció de dades personals
D’acord amb allò previst a l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, no es considerarà comunicació ni cessió de dades
l’accés per part del Consorci AOC a les dades de caràcter personal de la corporació local responsable del fitxer - ja que l’accés esmentat i el corresponent tractament és necessari
per realitzar la prestació del servei Padró.
Per aquest motiu, i als efectes de la normativa de protecció de dades personals, el Consorci
AOC serà considerat “encarregat del tractament” de les dades de l’entitat local i, d’acord amb
això, s’estableix que aquesta entitat únicament tractarà les dades personals d’acord amb les
instruccions de la corporació, expressades en aquest acord, que no els aplicarà o utilitzarà
per a finalitats diferents a les pactades per les parts, ni els comunicarà, ni per a la seva
conservació, a altres persones o entitats.
El Consorci AOC es compromet a adoptar i a implantar les mesures tècniques de seguretat a
què es refereix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i, en particular, les que corresponen al nivell bàsic establertes
pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, per a les dades i fitxers objecte del conveni.
Un cop executada la prestació de serveis pactada, i quan ja no siguin necessàries per
continuar l’encàrrec rebut, les dades de caràcter personal seran destruïdes o tornades a la
corporació local, igualment que qualsevol suport o document en què consti qualsevol dada
personal objecte del tractament.
Setè.- Llicència de programari i imatge corporativa
7.1.- Llicència del programari
El Consorci AOC cedeix a l’entitat local una llicència, no exclusiva i intransferible, per utilitzar
el programari del servei Padró i de les còpies del programari client per al funcionament del
servei.
L’Ajuntament pot fer una còpia del programari client únicament amb la finalitat d’arxiu o
còpia de seguretat.
Excepte en els casos expressament autoritzats pel Consorci AOC, l’Ajuntament no pot
concedir llicències, vendre, llogar o executar cap altra mesura de distribució de còpies del
programari client abans esmentat.
L’Ajuntament es compromet a no descompilar, realitzar enginyeria inversa o fer qualsevol
altre intent, en cap concepte, per descobrir o obtenir el codi font del programari client,
excepte en els casos legalment autoritzats.
En el cas que qualsevol persona aliena al Consorci AOC faci modificacions al programari,
totes les garanties respecte al programari quedaran immediatament cancellades.
7.2.- Imatge corporativa
En la documentació informativa, inclosa la telemàtica, que l’Ajuntament utilitzi per a la
difusió i informació amb relació al servei Padró, hi haurà d’aparèixer la referència a la
collaboració del Consorci AOC, ajustat al seu manual d’imatge corporativa i segons les
instruccions del mateix Consorci AOC.
Vuitè.- Contraprestació econòmica
El Consorci AOC assumeix el cost del manteniment del servei d’expedició telemàtica de
volants del padró municipal d’habitants.
Novè.- Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni és d’un any des de la data de signatura i és podrà prorrogar
tàcitament per períodes anuals si cap de les dues parts comunica a l’altra, amb una antelació
mínima d’un mes, la seva voluntat de no prorrogar.
Desè.- Modificació de les condicions de la prestació del servei
El Consorci AOC es reserva el dret a modificar les condicions de prestació del servei i a
introduir de totes les millores que consideri adients per al manteniment i desenvolupament
del servei Padró.
Onzè.- Causes d’extinció del conveni
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El present conveni podrà ser denunciat per escrit per qualsevol de les dues parts si concorren
alguna de les següents circumstàncies:
a) Acord mutu entre les parts.
b) Incompliment d’alguna de les clàusules del conveni.
c) Causes excepcionals que obliguin a modificar substancialment els continguts o objectius
del conveni.
Dotzè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest conveni te naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts
se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, les dues
parts aquí presents s’afirmen i ratifiquen en el seu contingut i signen el present conveni marc
per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que figuren en l’encapçalament.”

Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de tots els documents
necessaris per dur a terme aquests acords.
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya, als
efectes pertinents.
Quart. Traslladar aquest acord al Servei de Serveis Jurídics, Participació i
Comunicació, OAC i Sancions i al Servei TIC, als efectes corresponents.
El Sr. Alcalde els diu:
“Això ja ho varem explicar en les Comissions Informatives.
Hi ha moltes Administracions que ja ho han fet.
La idea és que quan
l’Administració de l’Estat o l’Administració de la Generalitat vulgui treure algun
volant d’empadronament del Padró Municipal d’Habitants ho pugui fer
telemàticament.
Per tant, el que fem és posar-ho a disposició perquè puguin fer-ho, i, no tingui de
venir un ciutadà o una ciutadana a treure algun volant.
Hi ha Ajuntaments que no ho utilitzen, però, que no sigui dit que l’Ajuntament de
Banyoles no ho posa a disposició.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del Conveni de collaboració amb el
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’expedició telemàtica de volants
del padró municipal d’habitants.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
5.5.- Resolució d’allegacions en relació a l’expedient de delimitació del bé
comunal de l’Estany de Banyoles, dins del terme municipal de Banyoles
(fase 1).
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 26 de gener
de 2015, d’aprovació inicial de la delimitació del bé comunal de l’Estany de
Banyoles, dins del terme municipal de Banyoles (fase 1).
Atès que l’acord i l’expedient corresponent han estat sotmesos a informació pública
durant un termini de trenta dies hàbils, del 5 de febrer al 12 de març de 2005,
mitjançant edictes publicats al Tauler d’Edictes i a l’E-Tauler de la Seu electrònica
de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.
Atès que, durant el termini d’exposició pública, ha estat presentat un escrit
d’allegacions (RGE 2937 de 10/3/2015) per part del Sr. JPR, en representació de la
societat DUTY WORLD, SL, en què demana que es deixi sense efecte l’ampliació
dels límits del bé comunal de l’Estany de Banyoles sobre la finca 1220 de la seva
propietat perquè entén que l’actuació realitzada per l’Ajuntament, d’ampliació del
bé comunal és una expropiació improcedent, encoberta i totalment illegal, ja que
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es vol apropiar de la finca de la seva propietat, sense el pagament del preu just i
sense causa justa.
Vist l’informe emès al respecte per part del Secretari Municipal, en data de 18 de
març de 2015, que es transcriu a continuació:
“El dia 10 de març de 2015, RGE 2937, el Sr. JPR ha presentat allegacions enfront
l’acord de Ple d’aprovació inicial de la delimitació del bé comunal de l’Estany de
Banyoles, dins del terme municipal de Banyoles (fase I), en el tràmit d’informació al
públic.
Els arguments presentats que a continuació es descriuran tenen com objecte
sollicitar deixar sense efecte l’ampliació dels límits del bé comunal de l’Estany de
Banyoles sobre la finca 1220 de propietat de DUTY WORLD SL.
Entén el recurrent, a part de realitzar una reflexió històrica, que l’actuació
realitzada per l’Ajuntament de Banyoles d’ampliació del bé comunal és una
expropiació improcedent, encoberta i totalment illegal, ja que es vol apropiar de la
finca de la seva propietat, sense el pagament del preu just i sense causa justa.
Enfront aquestes allegacions cal oposar el següent:
a) L’acord de Ple del dia 26 de gener de 2015, d’aprovació inicial de la delimitació
del bé comunal, és molt clar en el seu contingut literal i gramatical, quan
exposa:
“Atès que aquesta delimitació comporta l’afectació de terrenys de propietat privada
com a béns amb vocació de naturalesa de comunals, respectant, però, el dret de
propietat, i les inscripcions realitzades al Registre de la Propietat, per tercers de
bona fe (article 34 Llei Hipotecària)”.
Per tant, queda clar que no ens trobem davant cap tipus d’expropiació, o apropiació
indeguda. L’únic que es manifesta és la vocació o voluntat de l’Ajuntament de
Banyoles que aquesta finca privada de titularitat de DUTY WORLD S.L.,
representada pel Sr. JPR, sigui adquirida mitjançant compravenda voluntària, a
l’igual que la resta de finques que s’han adquirit a la zona nord de l’Estany, pagant
el corresponent preu, per posteriorment transformar-la en bé comunal, ja que són
terres adjacents a l’Estanyol del Vilar.
D’altra banda, cal tenir en compte la qualificació urbanística vigent i actual aplicable
a la finca, que és la que consta a l’informe núm. 2015.811 emès per l’Arquitecte
municipal, en data de 18 de març de 2015, que es transcriu a continuació:
“Informe en relació a la sollicitud subscrita per la Secretaria de l’Ajuntament de
Banyoles mitjançant la qual sollicita la qualificació urbanística dels terrenys situats
entre la vora oest de l’Estanyol del Vilar i la carretera de circumvallació a l’Estany.
El Text refós del Pla general d’ordenació urbana de Banyoles, aprovat
definitivament en data de 18/12/2001 i publicat al DOGC 3603 de 26/03/2002
incorpora en els seus annexes les determinacions del Pla Especial de protecció,
ordenació i restauració de l’entorn immediat de l’Estany.
El referit Pla Especial, que fou aprovat definitivament en data 17 d’abril de
1991, determina que els terrenys situats entre la vora oest de l’Estanyol del
Vilar i la carretera de circumvallació a l’Estany conformen, entre d’altres, la
zona de verd públic del sector del vilar.
Val a dir que està en tràmit la revisió del Pla Especial de protecció, ordenació i
restauració de l’entorn immediat de l’Estany. El referit document es troba en
fase d’aprovació inicial en virtut de l’acord plenari del dia 26 de gener i en
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exposició pública fins al 23 de març. Resta pendent la recepció dels informes
sectorials al respecte.
La referida revisió del Pla Especial de protecció, ordenació i restauració de
l’entorn immediat de l’Estany engloba els terrenys situats entre la vora oest de
l’Estanyol del Vilar i la carretera de circumvallació a l’Estany dins dels sector 2
formant part del sistema de parc públic que voreja part de l’Estany.”
Per tot l’exposat, es realitzen les següents conclusions:
Primera.- La finca 1220 propietat de DUTY WORLD S.L. no ha de formar part
inicialment de la delimitació del bé comunal, ja que cal respectar els drets de
propietat privada dels particulars, tal i com ja queda exposat de forma clara a
l’acord de Ple del dia 26 de gener de 2015.
Segona.- L’Ajuntament de Banyoles té la voluntat d’adquirir l’esmentada finca de
mutu acord mitjançant compravenda, a un preu degudament valorat per dictamen
pericial.
Tercera.- La finca registral 1220 propietat de DUTY WORLD S.L., segons consulta
informal al Registre de la Propietat de Banyoles, és la que consta grafiada al plànol
adjunt a aquest informe.”
Atès que, un cop finalitzat el període d’exposició pública, la Sra. Roser Masgrau
Plana, en representació del grup municipal JUNTS PER BANYOLES – ERC, ha
presentat un escrit d’allegacions (RGE 3579 de 18/03/2015), en què s’oposa a
l’acord adoptat, en base a diversos arguments:
a) Cal fer una consulta directa als veïns de forma participativa sobre la delimitació
del bé comunal.
b) Cal crear un ens independent amb tècnics i experts que vetllin pel manteniment
i la gestió del bé comunal de l’aigua de l’Estany i terrenys adjacents.
c) No es poden reduir els límits del bé comunal, transformant part d’aquest com a
bé de domini públic afecte a l’ús o servei públic.
d) Cal fer la delimitació del bé comunal amb una única fase global, incloent-hi el
municipi de Porqueres, els recs i altres terrenys adjacents.
e) La reducció del bé comunal a la zona del Club Natació Banyoles no és coherent.
Vist l’informe emès al respecte per part del Secretari Municipal, en data de 20 de
març de 2015, que es transcriu parcialment a continuació:
“D’acord amb l’exposa’t, s’analitzen les allegacions formulades:
1) En relació a la primera, des d’una perspectiva jurídica, cal exposar que es tracta
d’una decisió discrecional i d’àmbit polític no jurídic, que s’haurà de resoldre d’acord
amb el que disposa la Llei 10/2014 de 26 de setembre, de consultes populars no
referendàries i altres formes de participació ciutadana, en la part no afectada per la
sentència del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrer. En cap cas és una
allegació, sinó una proposta o suggeriment.
2) Pel que fa a la segona allegació, manifestar que també es tracta d’una decisió
discrecional i d’àmbit polític no jurídic, que s’haurà de determinar per l’òrgan
competent (Ple) de l’Ajuntament de Banyoles en exercici de la seva potestat
d’autoorganització (article 4 Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local),
acompanyada de la documentació necessària (reglament regulador del
funcionament i composició de l’ens independent). En cap cas és una allegació, sinó
una proposta o suggeriment.
3) La delimitació única i global va ser la primera intenció de l’Ajuntament de
Banyoles, ara bé, es va resoldre que no era possible, bàsicament per l’oposició de

58

Ajuntament de Banyoles

l’Ajuntament de Porqueres a discutir, en aquest mandat, la delimitació del bé
comunal, i atesa l’especificitat pròpia del sistema de recs de Banyoles, del qual
s’està redactant el pla especial i normativa jurídica que ho ha de regular. També
perquè era necessari adquirir, amb caràcter previ, la finca del Sr. Riera i la
d’Immobiliària El Castell. Aquesta última té pendent de desenvolupar el conveni
urbanístic signat en execució de la revisió del POUM de Porqueres.
Des d’una perspectiva de prudència i seguretat jurídica, es va decidir aprovar la
primera fase, terme municipal de Banyoles, ja que l’Ajuntament en té la jurisdicció i
competència pròpia, deixar per una segona fase la delimitació de l’Estany i l’Estany
del Vilar amb l’Ajuntament de Porqueres, per manca de consens, i esperar al
contingut dels treballs jurídics presentats en relació al Pla Especial de recs. Per tant,
la voluntat ha estat realitzar-ho en vàries fases, 1era terme municipal de Banyoles,
2ona terme municipal de Porqueres, 3era sistema de recs comunals, i una possible
4arta fase, que seria donar contingut i delimitació al que s’entén per terres
adjacents.
4) L’oposició a la delimitació del bé comunal dins de l’àmbit de la concessió
demanial del Club Natació Banyoles, no pot ser acceptada, ja que aquesta
delimitació es justifica amb els següents arguments:
-Cal deixar una franja de lliure pas i d’edificacions al perímetre de l’Estany, que al
final serà d’uns 8 metres i escaig, coincidint amb la segona línia de plàtans, i
d’acord amb precedents històrics. Aquest espai delimitat és coherent i harmònic
amb la proposta presentada i aprovada pel Ple inicialment del Pla Especial de
protecció, ordenació i restauració de l’entorn immediat de l’Estany.
-Per tant, la resta pot tenir perfectament la consideració de bé de domini públic
afecte al servei públic esportiu, ja que d’acord amb el Text Refós del PGOU ostenta
la naturalesa d’equipament. Sobre aquests terrenys es produeix un destí principal o
ús esportiu, amb la piscina exterior, i les pistes de tennis i de pàdel.
-S’ha ajustat doncs la delimitació del bé comunal a la realitat fàctica i de destí així
com al contingut de la planimetria urbanística municipal.
- L’article 10 del RAE disposa que per a la resta d’activitats que impliquin la
utilització d’embarcacions permeses, l’accés i sortida a l’Estany només es podrà
realitzar a través del CNB.
5) Sobre el caràcter reductiu de la delimitació del bé comunal, la comissió de
delimitació va treballar sobre tres possibles propostes:
a) El nucli essencial, la làmina d’aigua de l’Estany i de l’Estanyol del Vilar, en que
per unanimitat es va acceptar que ostentava la naturalesa de bé comunal, exclòs
del domini públic hidràulic en virtut del reconeixement de la legislació sectorial i
pels antecedents històrics de l’Escriptura de Concòrdia de 1685.
La legislació sectorial estatal i autonòmica que ha recollit aquesta singularitat ha
estat la Disposició Addicional Primera de la Llei d’Aigües estatal 29/1985 de 2
d’agost, i el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Aigües de Catalunya (coeficient zero en el cànon de l’aigua).
b) Així mateix, es va concloure que era prudencial establir una franja de protecció
similar a l’existent en la normativa sectorial en matèria de costes i aigües
continentals, en un primer es va parlar d’una franja mínima de 5 metres per
analogia, però finalment per raons històriques es va decidir que la franja mínima
seria la segona línea de plàtans del passeig noucentista.
Per tant, la delimitació mínima i essencial irreductible ho és la làmina d’aigua amb
la franja de protecció de 8 metres i escaig de la segona línea de plàtans. Aquest
mínim en determinats àmbits s’ha ampliat amb els arguments i raonaments que
consten a les actes de la comissió de delimitació, realitzant una ampliació, entre
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d’altres, a la zona del piezòmetre, justificada en un acord de Ple 10 de novembre de
2010.
Aquesta decisió fou adoptada per la Comissió Tècnica de Delimitació, tal i com
consta en les actes de les reunions realitzades, i no per l’equip de govern.
c) Pel que fa a la resta d’àmbit de bé comunal, s’ha optat per articular una mutació
demanial, que no desafectació.
A l’entendre de qui subscriu no hi ha desafectació, ja que el bé comunal no es
transforma en bé patrimonial, sinó que passa a bé de domini públic afecte a l’ús o
servei públic, mantenint el mateix règim jurídic de prerrogatives exorbitants que
ostenta el bé comunal, inalienable, imprescriptible, inembargable, (article 132 Carta
Magna, etc...
La naturalesa de bé comunal de l’Estany de Banyoles i de l’Estany del Vilar va ser
reconeguda per la STS de 16 de desembre de 2002, amb caràcter ferm, fa 12 anys.
Els béns comunals que per la seva naturalesa intrínseca o per altres causes no han
estat objecte d’aprofitament d’aquest índole per un temps superior a 10 anys,
encara que s’hagi produït algun acte aïllat d’aprofitament, poden ser desproveïts del
seu caràcter comunal, mitjançant acord de l’entitat local.
Des de la seva declaració com a bé comunal el 16 de desembre de 2002, no s’està
realitzant una explotació en règim collectiu, simultani i només pels veïns
empadronats i residents efectius a la vila de Banyoles.
La zona adjacent de terreny collindant amb les làmines d’aigua s’utilitzen
preferentment pel gaudiment estètic, esportiu i de lleure, oci i esplai, el que
comporta espais de lliure accés, obert de forma indiscriminada a tothom, veïns
residents o no veïns de Banyoles.
Finalment, cal indicar que no hi ha reducció del bé comunal, ja que, tot i que, d’una
banda, es redueix en 11.333 m2 al sector del Club Natació Banyoles, d’altra banda,
s’amplia en un total de 15.489 m2, dels quals 11.244 m2 corresponen a noves
adquisicions de terrenys a la banda nord de l’Estany amb destinació a béns
comunals (amb autorització expressa de la Generalitat de Catalunya), i 4.245 m2 a
ampliació fins a la segona línia de plàtans (8,4 m.l.) a l’àmbit del Parc de la Draga
seguint el passeig noucentista.
Per tot l’exposat es realitzen les següents consideracions jurídiques:
Primera.- La possibilitat de realitzar una consulta popular i la creació d’uns ens
independent que vetlli per la gestió del bé comunal forma part de l’àmbit de decisió
política, amb caràcter discrecional. No ens trobem davant d’una allegació, sinó
davant d’una proposta o suggeriment.
Segona.- La delimitació del bé comunal a la zona del Club Natació Banyoles, es
coherent amb la realitat física, el destí actual del bé, així com amb el planejament
urbanístic vigent (TRPGOU), i el planejament derivat que s’està tramitant (PEPOR)
Tercera.- No ha estat possible realitzar la delimitació del bé comunal amb caràcter
única i global per manca de consens entre administracions públiques, en aquest
mandat corporatiu, i per la complexitat tècnica i jurídica.
Quarta.- S’ha optat per la comissió per una solució intermèdia de delimitació del bé
comunal que incorpori la làmina d’aigua i la zona o franja de protecció en la seva
major part (8,4 metres mínims), transformant la resta, a efectes de delimitació
interna, en alguns àmbits com a domini públic d’ús públic, i d’altres de servei públic
(articles 4 i 5 Decret 336/1988). La solució no és estrictament reduccionista, sinó
ponderada, de consens i raonable. No obstant, la darrera paraula en relació a
l’expedient li correspon a la Generalitat de Catalunya, Direcció General
d’Administració Local, que ho ha d’autoritzar, si s’escau.”
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Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Estimar parcialment l’allegació formulada per DUTY WORLD, S.L., en el
sentit d’excloure la finca registral 1220, propietat de la societat, de la delimitació
del bé comunal, i desestimar la resta d’allegacions, en base a l’informe emès pel
Secretari Municipal en data de 18 de març de 2015, que s’aprova a efectes de
motivació.
Segon. Desestimar les allegacions formulades pel grup municipal JUNTS PER
BANYOLES – ERC, pels motius que consten a l’informe emès pel Secretari Municipal
en data de 20 de març de 2015, que s’aprova a efectes de motivació.
Tercer. Aprovar definitivament el plànol de delimitació del bé comunal, dins del
terme municipal de Banyoles, d’acord amb el document gràfic que s’adjunta, un cop
rectificat en base a l’allegació estimada.
Quart. Notificar el present acord a la societat DUTY WORLD, S.L. i al grup municipal
JUNTS PER BANYOLES – ERC.
Cinquè. Sollicitar autorització al Govern de la Generalitat de Catalunya, per
procedir a la mutació demanial resultant de la delimitació física i jurídica, en el
sentit que les parts de les finques comunals propietat de l’Ajuntament de Banyoles
de la part externa terra endins a la franja de delimitació, esdevindran béns de
domini públic, afectes a l’ús públic o al servei públic (àmbit CNB).
El Sr. Alcalde diu: “Em permetran fer una breu exposició.
Evidentment, que allò que no és propietat de l’Ajuntament serà bé comunal el dia
que l’Ajuntament ho compri o en sigui propietària. Així que, jurídicament, per part
dels Serveis Jurídics i Secretaria de la Casa s’estima que ha de ser d’aquesta
manera.
En segon lloc. S’estima en part l’allegació de Duty World SL.
I, Junts per Banyoles fa tres allegacions i dos suggeriments. En els suggeriments
no hi entrarem. Hi ha la consulta als veïns sobre el bé comunal, i, que cal crear un
ens independent. Jo mateix estic d’acord en parlar-ne quan vostès vulguin, per
tant, no hi ha una negativa del govern per poder fer això.
I, no es pot reduir els límits d’un bé comunal transformant-lo en part com a bé de
domini públic. Nosaltres hem dit reiteradament que no és cert que es redueixi el
bé comunal.
Tot aquest passeig noucentista que són més de 15 mil metres
quadrats s’afegeixen, per tant, no és cert que hi hagi menys bé comunal.
I l’altre apunt que vostès feien era que calia una delimitació global.
Això ja ho
varem manifestar nosaltres que si hagués estat possible ho haguéssim fet, però, no
s’ha fet perquè amb l’Ajuntament de Porqueres hi ha qüestions a resoldre. Per
tant, hem d’esperar que sigui el nou govern que negociï aquest tema.
Aquesta és la proposta d’una comissió tècnica, en cap cas és una proposta del
govern.
Per tant, jo penso que les seves allegacions no reflectien tota aquesta realitat
perquè amb el tema del Club Natació Banyoles s’ha de ser més clar. Els diferents
Ajuntaments que han anat passant ho han deixat construir i la comissió tècnica va
dir que s’havia d’anar a la realitat.
Malgrat tot, les allegacions queden resoltes d’aquesta manera.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“No sóc soci del Club Natació Banyoles i em permeto criticar-lo.
Crec que en aquesta Ciutat vostè Sr. Alcalde té un mal company de viatge.
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En l’anterior legislatura es va posar en un folló amb el tema de l’empresa mixta i en
aquest mandat s’ha posat en un altre folló amb el tema del bé comunal i la
concessió amb el Club Natació Banyoles.
És veritat que la delimitació del bé comunal de l’Estany ve hipotecada per la
concessió amb el Club Natació Banyoles.
En aquell moment, aquest grup
municipal va presentar un seguit d’allegacions. I, aquest govern abans de llegirles ja les tenia rebutjades. Això ho han fet en tot aquest mandat.
Per això, aquest grup municipal no ha presentat allegacions en aquest document.
Bàsicament, ens trobem a les portes d’unes Eleccions i en el pròxim mandat
aspirem a canviar algunes coses. Entre elles canviar aquesta fase de delimitació
núm. 1.
Vostès varen dir que quan arribessin a la delimitació del bé comunal la rescatarien
i em donarien una resposta. No hi ha hagut rescat d’aquesta allegació. Ni cap
mena de resposta.
Però, el més greu és que aquest equip de govern creu que és legítim el que avui
aprovaran definitivament. Però, la legitimat del bé comunal són tots els banyolins
i banyolines qui mitjançant una consulta directa haurien de decidir si aquesta
delimitació la troben correcta o no.
Ara, Catalunya té la Llei de consulta ciutadana no vinculant. I, que fa poc n’hem
fet una consulta molt important.
Per tant, tenim l’instrument legislatiu per fer
aquesta consulta, però, en falta la voluntat política.
Si vostès no tinguessin por que sortís que sí la farien; vostès saben que si fan
aquesta consulta acabaran perdent.
Aquí hi ha raons de pes. La balança entre socis i propietaris està desequilibrada a
favor dels socis. Nosaltres la volem equilibrar. No és una qüestió personal en
contra del Club Natació Banyoles, per més que manipulin i per més que diguin no
ha estat mai així.
Ara ja l’aviso que en el pròxim mandat, sigui quin sigui l’Alcalde o l’Alcaldessa allò
primer que haurà de fer és aquesta consulta sobre les concessions del bé comunal i
les delimitacions del bé comunal.
Evidentment, el nostre vot serà en contra.”
Parla el Sr. Alcalde i respon:
“Amb la mateixa contundència que vostè ho diu, contestaré jo.
En el pròxim mandat l’Alcalde o l’Alcaldessa serà qui vulgui la gent de Banyoles.
I, que aquesta consulta és absolutament necessària i legitima.
Segon. De por cap. Tenir por no ho diu vostè o algú altre; és el que un ha de fer
o no ha de fer. I, això ho acaba decidint la ciutadania de Banyoles.
Avui, no aprovem res definitivament perquè això s’ha d’elevar al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya perquè en doni el vist-i-plau.
Tercer. Es pot fer el discurs que es vulgui per justificar que un no ha presentat
allegacions. Vostè no n’ha presentat no perquè vinguin Eleccions; per rescatar
s’han de fer allegacions per això hi ha els terminis. D’allegacions vostè ni una,
per tant, no podrem respondre res a vostè.
Això, vostè, també ho ha de dir a la
ciutadania, -jo no he fet allegacions perquè potser no m’ha importat aquest tema.”
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu el següent:
“El nostre grup tampoc ha presentat allegacions de la delimitació del bé comunal.
Primer, per una raó molt clara. Hi ha una allegació de Junts per Banyoles que ho
diu, -que s’ha de fer global- i ho estem fent per fases. I, nosaltres ho compartim.
Nosaltres compartim que això s’hauria de fer de manera global.
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També estem d’acord que això s’hauria de haver passat per consulta ciutadana.
Dit això. És veritat que nosaltres hem fet allegacions en un altre pla; a un pla que
afecta directament al bé comunal i que afecta directament a la concessió del Club
Natació Banyoles. Que, per cert, ha estat aprovat abans dels dos temes que han
estat aprovats després.
No anem en contra del Club Natació Banyoles. Si hi anéssim aniríem en contra de
totes les persones que hi estan dins i també dels esportistes. Això no és així.
Dit això, i, després de llegir les allegacions de Junts per Banyoles, les compartim,
nosaltres votarem en contra que no s’afegeixen aquestes allegacions. I, esperem
que se’ns respongui a les nostres allegacions que hem fet.”
El Sr. Alcalde li diu:
“Sobre les seves allegacions del Pla Especial s’hauran de resoldre en un altre
plenari.
I del que ha dit de fer-ho per fases i no global; això s’hauria d’aclarir.
Des del 2001 fins avui hi ha hagut molts governs i això no s’ha fet, la delimitació
del bé comunal.
Varem dir que hi haurien 4 o 5 fases, la fase de Banyoles, la de
Porqueres, la dels recs i la dels estanyols, etc., per tant, això ja ho varem dir. I,
quan ara diu global què vol dir ?, tots !.
Si les fem totes de cop ens podem
passar 20 anys més sense tenir-ho. Així de clar.”
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Regidora del grup municipal de Junts
per Banyoles, i els diu:
“Evidentment, nosaltres no hi podem estar d’acord amb les respostes de les nostres
allegacions, i, volem manifestar la nostra disconformitat de com s’ha portat un
tema tan important per Banyoles.
Des del 1992 tots els Ajuntament de la Ciutat de Banyoles han reivindicat el bé
comunal, que és una figura jurídica complexa i que ha donat peu a interpretacions i
litigis. I la seva excepcionalitat identitària forma part dels banyolins i banyolines.
Per aquest motiu nosaltres creiem que aquest equip de govern ha actuat amb una
precipitació no justificada. No tenim cap presa.
Ho podríem fer més endavant i fer-ho ben fet. S’hauria consolidat molt més aquest
bé comunal amb aquest consens que demanàvem.
I que, davant d’aquesta dubtosa delimitació del bé comunal als banyolins i
banyolines ens interessa la màxima extensió possible i amb tots els terrenys de
l’Estany i del seu voltant. Creiem que s’ha fet un pas enrere.”
El Sr. Alcalde li diu:
“Miri, que estiguin disconformes és evident perquè si no se’ls accepten les
allegacions.
Però, la reivindicació del bé comunal l’ha fet tothom; no és patrimoni de ningú sinó
de tothom.
Això li reafirmo.
De tots els governs que han passat per aquest
Ajuntament.
I, això s’aconsegueix amb una sentència del Suprem de l’any 2001. La delimitació
s’ha de fer, però, hem estat uns 14 anys sense tocar-ho.
I amb la voluntat que tot l’àmbit del voltant de l’Estany sigui propietat de
l’Ajuntament de Banyoles com a bé comunal del poble de Banyoles. Aquesta era la
qüestió.
Algun dia s’ha de fer i algú ho ha de fer, però no s’ha fet.
Al final aquesta
delimitació s’ha de fer.
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Aquest govern ha parlat amb l’Ajuntament de Porqueres i som el únics que sabem
la seva opinió. Jo no vull entrar en cap polèmica. Tot i que, vostès varen dir que
hi parlarien però no ho han fet. És igual.
Amb Porqueres hi ha d’haver un bon veïnatge i un bon acord i buscar el màxim de
consens possible, perquè si ens han de posar un contenciós i acabar als Tribunals,
doncs, hem d’intentar que això no passi.
Nosaltres, aquest govern, hem valorat que la Comissió Tècnica va fer l’esforç
d’intentar resoldre el tema del bé comunal, i, delimitar-lo buscant la realitat que hi
ha; sumant-hi metres i no restant-hi en cap cas.
En tot cas, veurem què hi diu la Direcció General que és qui li toca i tornar-ho a
discutir.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“Només per dir un parell de coses.
La sentència del 2001 no el fa comunal. Aquesta sentència el que deu fer és
afirmar-ho, convalidar-ho o actualitzar-ho, però, el bé comunal de l’aigua de
l’Estany i dels recs no és del 2001.
Vostès diuen, -reduïm el bé comunal del Club Natació Banyoles perquè no té ús de
bé comunal; hi pistes de pàdel,...- Nosaltres diem, -no reduïm el bé comunal
perquè no té ús de bé comunal-. És un altre motiu.
Per tant, davant d’aquesta incoherència nosaltres diem, que ho deixin.
I pel que fa de la relacions amb Porqueres. Falta un acostament amb Porqueres i
parlar sobre el bé comunal.
Els estanyols estan afectats a l’igual que alguns terrenys. Nosaltres pensem que hi
haurien solucions compartides quant al bé comunal. Aquest és un altre debat que
no s’ha encetat mai i que és un tema jurídic molt complex. Per tant, potser seria
molt més fàcil arribar a acords amb temes de protecció i que mai s’ha entrat a
plantejar-ho.”
El Sr. Alcalde intervé i diu: “Ja per tancar aquest tema.
Això que acaba de dir ara és molt més perillós que del que estem parlant.
Perquè aniria en contra del que diu la sentència del bé comunal que diu que, -els
estanyols són del municipi de Banyoles-.
Per tant, aquí entraríem en un debat
molt complicat.
Amb Porqueres el debat l’hem fet fa uns mesos.
I sabem l’opinió de Porqueres
ara.
Per tant, el que vostè acaba de posar sobre la taula és una complexitat, per
això, és va fer una comissió tècnica i no una comissió política.
No podem trencar un fet jurídic. El marc jurídic potser s’hauria de replantejar.
Per això, la nostra intenció era fer-ho per fases; i al llarg dels anys aquesta és una
cosa que haurem d’anar fent, però, compte en caure en qüestions jurídiques.
En tot cas, aquest tema serà complicat però penso que governi qui governi en
aquesta Ciutat ho ha de fer o almenys intentar-ho.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Resolució d’allegacions en relació
a l’expedient de delimitació del bé comunal de l’Estany de Banyoles, dins del terme
municipal de Banyoles (fase 1), essent la votació de 10 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió i Regidor no adscrit) i 7 vots en contra (grups
municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents
de Banyoles).
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El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
5.6.- Resolució de mutu acord del contracte de serveis de neteja als edificis
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
Vist l’escrit del dia 11 de març de 2015 (RGE núm. 3148 de 12-03-2015), presentat
pel Sr. JMEJ, en representació de la societat mercantil Clece, SA, com a contractista
dels serveis de neteja dels edificis municipals i altres dependències que depenen de
l’Ajuntament de Banyoles, en el que demana la resolució de mutu acord del
contracte administratiu formalitzat el dia 29 de febrer de 2012, proposant el
següent:
“a) CLECE continuarà amb l’execució del servei amb plena normalitat, fins al 30 de
setembre de 2015. En aquesta data es procedirà a la liquidació del contracte,
mitjançant el pagament de les factures que s’hagin meritat fins a l’últim dia de
prestació de serveis, d’acord amb els terminis de pagament establerts
contractualment, procedint-se a subscriure l’acta formal de recepció del contracte,
iniciant-se el termini de dos mesos de garantia establert al Plec de Clàusules
Administratives.
b) L’Excm. Ajuntament de Banyoles procedirà a la devolució de la fiança dipositada
en garantia de la correcta execució del servei, finalitzat el període de garantia
indicat en el paràgraf anterior”.
Vist l’informe 2015.821 del dia 19 de març de 2015 emès pel Secretari de
l’Ajuntament i el Responsable del contracte, que a continuació es transcriu:
“Atès el que disposen els articles 206.c), 207.4 i 208.4 de la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, conforme es pot resoldre el contracte quan no sigui
necessari mantenir la seva vigència per raons d’interès públic, procedint a la
devolució de la fiança definitiva.
Que l’empresa CLECE SA manifesta en el seu escrit abans esmentat que les
prestacions objecte del contracte no guarden un equilibri raonable amb els costos
que CLECE SA està suportant per l’execució del mateix, i per altra banda, cada
vegada hi ha més queixes per l’execució del contracte de neteja de diferents
equipaments municipals (escoles, biblioteca,...) segons la fitxa de valoració
trimestral dels diferents equipaments. De la mateixa manera, el servei de neteja
dels edificis municipals és el servei pitjor valorat en el quadre de valoració dels
serveis de l’Ajuntament de Banyoles de l’any 2013, amb una puntuació de 2,6
sobre 5.
Que la bona conducta d’ambdues parts per tal d’atendre els requeriments i
objectius marcats en el plec de contractes de serveis de neteja als edificis
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles no és
suficient per garantir la correcte i pacífica execució del contracte subscrit fins a la
seva finalització, sinó que davant de la situació plantejada es pot sostenir que la
concurrència de circumstàncies objectives i/o excepcionals permeten concloure amb
la innecessària o inconvenient permanència de l’esmentat contracte de neteja.
Que és comprensible que una ajustada valoració de l’interès públic pugui recolzar,
no només la conveniència de resoldre el present contracte, sinó per mutu acord,
millorant l’eficàcia i com a acció preventiva de problemàtiques o incidències futures,
sobretot fins a la nova adjudicació del servei de neteja d’edificis municipals i altres
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles, prevista i indicativa, del
dia 30 de setembre de 2015, i que si no s’ha adjudicat el contracte el concessionari
ha de continuar amb la prestació del servei fins que hi hagi nou adjudicatari o fins a
la finalització normal dels 4 anys de durada, el 29 de febrer de 2016.
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Per tant, s’informa favorablement a la resolució de mutu acord, que hi ha motius
d’interès públic municipal, i que es pot procedir a la devolució de la fiança definitiva
d’acord amb els termes que recull el plec de clàusules administratives particulars”.
Vist el que disposen els articles 206, 207 i 208 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (LCSP), sobre causes, aplicació d’aquestes i efectes
de la resolució dels contractes.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Avenir-se a la proposta formulada per la societat mercantil Clece SA en el
seu escrit del dia 11 de març de 2015, llevat de la data de finalització de l’execució
del contracte (30 de setembre de 2015) que es considera prevista i indicativa.
Segon. Resoldre, de mutu acord, el contracte administratiu formalitat en data 29 de
febrer de 2012 amb la societat mercantil Clece, SA per a la prestació dels serveis
de neteja dels edificis municipals i altres dependències que depenen de
l’Ajuntament de Banyoles, pels motius d’interès públic exposats en l’informe
anteriorment transcrit, condicionant l’eficàcia d’aquest acord al compromís de
l’empresa a continuar executant els serveis fins la data de formalització d’un
contracte amb l’adjudicatari d’una nova contractació.
Tercer. Procedir, un cop complert el punt anterior d’aquest acord, a la recepció del
contracte mitjançant acta formal i positiva; a acordar-ne la liquidació corresponent i
l’abonament del saldo resultant, de conformitat amb el que disposa l’article 205 de
la LCSP i a la devolució de la garantia definitiva en els termes de l’article 90 de la
LCSP.
Quart. Notificar aquest acord a la societat mercantil Clece, SA als efectes
pertinents.
Cinquè. Comunicar la informació de la resolució del contracte a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LCSP, a través
del Registre telemàtic de la Sindicatura.
El Sr. Alcalde els explica el següent:
“Aquesta és una qüestió que el Sr. Joan Luengo en va fer referència en el passat
Ple.
Nosaltres ja hem parlat amb l’empresa. D’aquest tema s’ha dit que hem de fer un
nou concurs; vostès renuncien i, en tot cas, si volen es tornin a presentar, però,
està clar que l’Ajuntament no està disposat a seguir en aquesta línia.
Per tant, jo crec que se’ls ha d’acceptar aquesta resolució que es proposa en el
plenari perquè es va presentar en un plenari, i, preparar el plec de clàusules perquè
a l’octubre pugui entrar de nou aquest tema.”
Intervé el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Independents de Banyoles, i els diu:
“A nosaltres ens preocupava ja ho varem dir en la Comissió Informativa i també ho
varem dir en el Ple que ens preocupava la qualitat del servei la situació que hi
havia.
Vull dir que hi va haver un error en la meva argumentació. No es va acomiadar a
cap treballadora, de moment, però, se’ls havia retallat hores, per tant, se’ls va
retallar sou a algunes treballadores.
Cal recordar que aquestes treballadores no cobren més de 3,00 euros l’hora, i,
treballen una hora i quart al dia, per tant, que te’l retallin ha de ser important.
Nosaltres li volíem preguntar varies coses.
Una, perquè hem d’esperar el
setembre que finalitzi la concessió. Segona, vostè va assegurar que no hi haurien
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aquestes condicions per a les treballadores, ho pot mantenir i que farà per
mantenir-ho ?. Per últim. Hi ha algun mecanisme perquè en el pròxim concurs
puguem vetar a aquesta empresa que es torni a presentar.”
El Sr. Alcalde li diu: “Em temo que sobre el que ha preguntar últimament. No.
La legalitat en aquesta Casa no la dono jo sinó que la dóna el Secretari de la
Corporació.
A l’Igual que amb el tema de les allegacions he de dir que l’Informe
Jurídic és dels Serveis Jurídics, i no de l’Alcalde.
Hem d’esperar l’octubre perquè s’ha de fer un procés que serà dur per la gent que
s’ha de subrogar. S’ha de fer el plec de clàusules i s’ha de resoldre.
I, quan dic l’octubre no és per voluntat del govern sinó per un càlcul tècnic com a
conseqüència de les Eleccions Municipals. Per tant, serà així tot i treballar-hi des
d’ara mateix. I, aquesta és la millor decisió que podem prendre que és fer un nou
concurs.”
El Sr. Joan Luengo
li diu: “Nosaltres haguéssim estat taxatius; els haguessim
dit, -no volem que gestioni més aquest servei-.
Tenim la pitjor empresa que ho gestió, una nota de 2,5 de 5 punts.
Té les seves
treballadores amb sous denigrants.
I, que les condicions laborals no són les que
haurien de ser.
Si jo fos Alcalde aquesta empresa deixaria de treballar i ho gestionaria l’Ajuntament
de Banyoles. Ara bé, entenc el seu raonament.
Tot i així, des d’Iniciativa, els exigim que -posin l’ull sobre aquesta empresa- i que
fins el setembre no es vegi mermat més la qualitat del servei.”
I el Sr. Alcalde diu: “Hi estic d’acord, però, si vostè fos l’Alcalde, després de les
consultes tècniques, actuaria com actua aquest Alcalde.”
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, intervé i
diu:
“Nosaltres també votarem a favor d’aquesta resolució.
I que els Serveis Tècnics de la Casa que han de fer el Plec de Clàusules de la
concessió administrativa que contemplin algun altre model. Fer prevaler els drets
laborals dels treballadors i treballadores ja que saben que en aquest camp de la
neteja es passen molt.
El Sr. Alcalde li diu: “Em permeti una consideració.
En el Conveni de Catalunya de la Neteja hi ha un increment salarial d’ 1,5% anual.
Aquest és un motiu pel qual l’empresa es queixa. En tot cas, aquest conveni el
devia pactar el seu collectiu.
Nosaltres varem fer la reserva dels edificis que el COIET podia assumir, perquè no
es trauran a concurs els edificis que fa el COIET ja que té una puntuació correcte.
Precisament, es varen treure a concurs els edificis que no podia fer el COIET per les
seves limitacions de la seva pròpia gent.”
I, el Sr. Ferriol Masó li diu: “No em referia a això.
De totes maneres m’agradaria saber si aquesta empresa, Clece SA, cotitza a
Catalunya, que no ho crec.
En tot cas, el Secretari i l’Interventor saben com fer-ho per fer una concessió
administrativa correcta i que hi ha un marge de maniobra.
Ja s’ha tingut en compte.
Hi ha el model del Consorci de Benestar Social que
gestiona molts equipaments i que funcionen perfectament.”
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El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“Nosaltres ja hi estem d’acord amb aquesta resolució de mutu acord.
Després quan hi hagi la nova concessió, hi entrem en l’articulat, ja entrarem en la
discussió. Ara ja hi estem d’acord.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Resolució de mutu acord del
contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
COMISSIO INFORMATIVA DE SEGURETAT, MOBILITAT, SERVEIS PUBLICS I
VIA PUBLICA
6.1.- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Transport
Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
Vist l’Acord GOV/9/2015, de 27 de gener, del Govern de la Generalitat de
Catalunya, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis
amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6799 de
29.1.2015) entre els quals figura el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
Vist l’apartat 1 de l’annex de l’acord on figuren les modificacions que a continuació
es transcriuen:
—1 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de
Mobilitat (Estatuts aprovats per l’Acord CPT/73/2006, de 25 de juliol, i modificats
per l’Acord GOV/220/2010, de 23 de novembre).
Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el departament competent en matèria de transports.”
Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23
”Fiscalització
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del
control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora
de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya”.
Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24
”Règim pressupostari i comptable
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus
d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan
competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya”.
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats,
i les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya”.
Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26
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”Règim del personal
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de
procedir d’una reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades”.
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal
laboral temporal”.
Atès que les modificacions dels estatuts han estar acordades per a ajustar el règim
jurídic del consorci a les disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Atès que l’article 28 del Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat disposa que la modificació d’aquests haurà
de ser ratificada per la totalitat de les entitats consorciades, entre les que hi ha
l’Ajuntament de Banyoles.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de
l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, en els termes de l’Acord
GOV/9/2015, de 27 de gener, del Govern de la Generalitat de Catalunya, exposats
en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, per al seu coneixement i efectes escaients.
El Sr. Alcalde diu: “Sra. Pazos, aquí, hi ha dos punts. Un és la Llei ARSAL que
consolida l’ATM a la Generalitat de Catalunya a tots els efectes i es modifiquen els
seus estatuts d’acord amb la Llei ARSAL.”
Intervé la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de
la CUP, i diu el següent:
“Per elusions a l’anterior argumentació sobre això.
El nostre grup municipal s’abstindrà; i, s’abstindrà per l’ARSAL, però, també
s’abstindrà perquè s’ha d’entendre que el que fa aquí és treure tot el transport de
l’àmbit públic, o, ho està intentant.
Per tant, donar més mal servei, privatitzar-lo, no regentar-lo i no protegir el dret
dels treballadors i treballadores.
Nosaltres creiem que ens cal un debat sobre el transport públic. Ens cal millorarlo.
Entenem que vostès hi votaran a favor perquè sinó no es podria fer, però, nosaltres
creiem que el transport ha de ser públic i digne.
I, l’ARSAL el que farà serà
empitjorar les seves condicions i donar un mal servei als usuaris.”
El Sr. Alcalde li contesta:
“Sra. Pazos, deixi’m corregir-la i de veritat.
La Llei ARSAL ens pot retallar autonomia que és el que fa. Però, no ens pot posar
condicions.
Hem de ser seriosos amb això. Jo crec que a la ciutadania no li podem dir això.
L’ARSAL no privatitza el transport; no és veritat.
Tot queda igual seguim amb
l’ATM, l’ARSAL no fa res. I que dóna un servei de pitjor qualitat; no ho podem dir.
Podem dir que l’ARSAL ens retalla competències municipals i que per això no hi
estem d’acord.
Ens diu que hem de complir amb uns paràmetres i que s’ha de
consolidar amb algú.
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Avui aprovem que es consolida amb la Generalitat de Catalunya i que ens hi hem
d’adaptar estatutàriament. No diu res més.
Hem de ser seriosos amb això. Hem de ser seriosos en dir les coses.”
La Sra. Alexandra Pazos contesta el següent:
“L’ARSAL permet la gestió directa.
Permet municipalitzar. Permet que la
Generalitat de Catalunya gestioni directament les coses ?.”
El Sr. Alcalde diu:
“Miri, si la Generalitat compra autocars, doncs, seran de la Generalitat...”
La Sra. Pazos diu: “Nosaltres no hem dit que ara hi hagi un mal servei. Estem
parlant en futur.
L’ARSAL és una llei que s’està aplicant i que tindrà conseqüències en un futur.
Poder garantir uns drets laborals directament.”
El Sr. Alcalde li diu:
“Això no ens afecta per la Llei ARSAL. Perquè, qui fa la contractació és el Consorci
del Transport Públic. L’ARSAL només diu que el Consorci ha de complir uns
determinats requisits; de solvència econòmica, de consolidació, etc. No influeix en
res més.
L’ARSAL diu que hi ha una determinada manera de consolidar i de fer i que s’ha de
complir en uns determinats requisits. L’ARSAL no ens diu qui ha de portar una
guarderia de la nostra Ciutat.
La Sra. Pazos

diu:

“Diu les condicions que s’han de seguir.”

El Sr. Alcalde li diu: “No. Això no. Diu com ha de ser el marc jurídic. No diu
res més. De veritat.
No em vol entendre. No passa res. En tot cas, se la llegeixi.
L’ARSAL no treu qualitat de servei; treu competències o més ben dit, retalla
competències municipals.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial
de Mobilitat,
essent la votació de
14
vots a favor
(grups municipals:
Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 3 abstencions
(grups municipals:
CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de
Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
6.2.- Conveni de collaboració per a la coordinació de les maniobres de
càrrega i estacionament dels avions amfibis d’extinció d’incendis forestals
a l’Estany de Banyoles.
Vist que el Ple de la Corporació municipal, en la sessió ordinària del dia 27
d’octubre de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar el protocol de coordinació per a les
maniobres de càrrega i estacionament dels avions amfibis d’extinció d’incendis
forestals a l’Estany de Banyoles que te com a objectiu indicar els procediments de
coordinació de tots els organismes que participen en les operacions amb avions
d’extinció d’incendis forestals a l’Estany de Banyoles (Ajuntament de Banyoles, Club
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Natació Banyoles, Policia Local de Banyoles, Creu Roja de Banyoles, Mossos
d’Esquadra i Bombers).
Vista la necessitat de les parts d’aprofundir en la mútua coordinació en les
operacions amb avions amfibis d’extinció d’incendis forestals a l’Estany de Banyoles
i d’establir els termes de la collaboració a través d’un conveni.
Vist el que disposa l’article 191 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 sobre
cooperació entre l’Administració Local i la Generalitat de Catalunya en matèria
econòmica, tècnica i administrativa.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el conveni de collaboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Banyoles el Club Natació Banyoles i la
Creu Roja de Banyoles per a la coordinació de les maniobres de càrrega i
estacionament dels avions amfibis d’extinció d’incendis forestals a l’Estany de
Banyoles, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, EL CLUB NATACIÓ BANYOLES I LA CREU
ROJA DE BANYOLES PER A LA COORDINACIÓ DE LES MANIOBRES DE CÀRREGA I
ESTACIONAMENT DELS AVIONS AMFIBIS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A L’ESTANY
DE BANYOLES.
...................., .... de .... de 2014
REUNITS
D’una part, el senyor JMM, secretari general del Departament d’Interior, que actua en nom i
representació d’aquest Departament per delegació del conseller d’Interior, en virtut de la
Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller
d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 5802, de 24 de
gener de 2011).
D’altra part, el senyor Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, facultat
per a la firma d’aquest conveni en virtut de ....................................
D’altra part, el senyor ÀDC, en nom i representació del Club Natació Banyoles (endavant
CNB) amb NIF G17033887 i domicili social al Passeig d’Antoni Gaudí 3, 17820 de Banyoles,
en la seva qualitat de president, en virtut del que estableix l’article 15.1 dels Estatus del
CNB.
I d’altra part, la senyora RLlV, en nom i representació de Creu Roja de Banyoles amb CIF
Q2866001G i domicili social al carrer Josep Tarradellas 16, 17820 de Banyoles, en la seva
qualitat de presidenta de l’Assemblea Comarcal del Pla de l’Estany i facultada per a aquest
acte en virtut de....................................................
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, i
MANIFESTEN
Primer. El Departament d’Interior exerceix, entre d’altres, les competències de la Generalitat
de Catalunya en matèria d’emergències i de prevenció i extinció d’incendis i salvament
d’acord amb l’article 3.6 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Concretament, l’article 13 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, atribueix al Departament
d’Interior, per mitjà del Cos de Bombers de la Generalitat, les funcions, entre d’altres,
d’extingir incendis i, en supòsits d’ocurrència de qualsevol sinistre o situació d’emergència,
actuar amb la finalitat de minimitzar els danys, tant personals com materials, dins l’àmbit
territorial de la seva competència; així com també, actuar en serveis d’interès públic, per raó
de la capacitació específica dels seus membres i de l’adequació dels mitjans materials
disponibles.
Així mateix, d’acord amb l’article 88 del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (avui Departament
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d'Interior), la Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris de la Divisió de Sala Central de
Bombers de la Subdirecció General Operativa de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments (en endavant, DGPEIS) de l’esmentat departament té, entre d’altres,
la funció de la gestió operativa del parc mòbil, dels mitjans aeris i de l’equipament
especialitzat i específic d’àmbit territorial general per a tota Catalunya.
D’altra banda, la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra, estableix en el seu article 16 que el Departament de Governació (avui
Departament d'Interior) és l’òrgan responsable de la política de seguretat ciutadana de la
Generalitat, al qual corresponen el comandament i la direcció superior del Cos de Mossos
d’Esquadra.
D’acord amb els punts f) i g) de l’apartat primer de l’article 12.1 de l’esmentada Llei
10/1994, d’11 de juliol, les funcions de policia de seguretat ciutadana del Cos de Mossos
d’Esquadra són, entre d’altres, prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat
pública, i participar en l’execució dels plans de protecció civil en la forma que sigui
determinada per les lleis i prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si hi és
requerit. Així mateix, el punt e) de l’apartat segon del mateix article regula com a funció de
policia administrativa, entre d’altres, la de vetllar pel compliment de la normativa sobre el
medi ambient, els recursos hidràulics i la riquesa cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol
altra mena relacionada amb la conservació de la natura.
Segon. Que l’estany de Banyoles, ubicat a la zona de ponent del municipi de Banyoles, és
l’estany natural més gran de Catalunya i punt d’aigua clau a la Regió d’Emergències de
Girona per a l’abastiment dels avions amfibis d’extinció d’incendis forestals.
Així mateix, l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant el seu cos de policia local, d’acord amb els
punts j) i k) de l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, té, entre
d’altres, la funció de prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques,
participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil; i
vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de
l’entorn.
Tercer. Que el CNB, entitat privada amb personalitat jurídica pròpia que té com a objectiu el
foment, desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat
de lucre, realitza part de les seves activitats (rem, piragüisme, etc) al llac de Banyoles.
Quart.- Que Creu Roja Espanyola és una institució humanitària de caràcter voluntari i
d’interès públic que desenvolupa la seva activitat sota la protecció de l’Estat a través del
ministeri corresponent ajustant-se a allò previst en els convenis internacionals sobre la
matèria en els quals Espanya hi sigui part, al Reial decret 415/1996, d’1 de març, pel qual
s’estableixen les normes d’ordenació de la Creu Roja Espanyola, a la legislació que li sigui
d’aplicació i a les seves pròpies normes internes.
Pel que fa al desenvolupament local, la principal línia estratègica del Pla d’Acció de la Creu
Roja està dirigida a millorar la capacitat de resposta de les oficines comarcals i locals, entre
les quals hi ha l’Assemblea Comarcal del Pla de l’Estany, amb seu a Banyoles, per atendre les
necessitats socials de les persones en situació de vulnerabilitat. Així, l’article 5. 1. 6è dels
seus estatuts defineix com a finalitat, entre d’altres, la “Protecció i socors de les persones
afectades per accidents, catàstrofes, calamitats públiques, conflictes socials, malalties,
epidèmies i altres riscos o sinistres collectius i successos similars, així com la prevenció dels
danys causats per aquests, participant en les actuacions que en resultin necessàries, en la
forma establerta a les lleis i als plans nacionals o territorials corresponents”.
Cinquè.- Que les parts coincideixen en la necessitat d’aprofundir en la mútua coordinació en
les operacions amb avions amfibis d’extinció d’incendis forestals a l’estany de Banyoles, tant
de càrrega d’aigua com d’estacionament en cas de necessitat per raons de manteniment en
les fases de Prevenció i Càrrega descrites en aquest conveni.
Així mateix, l’entrenament de les tripulacions d’avions amfibis és bàsic per al manteniment
tant de l’operativitat de les tripulacions com de les installacions i els protocols a aplicar, així
com també per a la seva actuació amb condicions de seguretat. Amb aquest propòsit,
l’entrenament en aquestes superfícies s’ha de realitzar de forma periòdica durant tot l’any.
En concret, la DGPEIS, mitjançant la Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris de la Divisió de
Sala Central de Bombers, realitza entrenaments a totes les làmines d’aigua de Catalunya
incloent-hi l’estany de Banyoles, amb una periodicitat d’una pràctica mensual.
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Atès això, les parts també coincideixen en la necessitat de d’establir els termes de la
collaboració per a dur a terme els esmentats entrenaments o pràctiques.
D’acord amb tot l’exposat, les parts, en la representació que respectivament exerceixen,
acorden formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte l’establiment del marc de collaboració entre les parts per a la
coordinació de les operacions amb avions amfibis d’extinció d’incendis forestals a l’estany de
Banyoles, tant de càrrega d’aigua com d’estacionament en cas de necessitat per raons de
manteniment, en les fases de Prevenció i Càrrega descrites en aquest conveni, així com
també per a dur a terme les activitats d’entrenament necessàries.
Segona.- Operacions de càrrega d’aigua i estacionament en les fases de Prevenció i Càrrega.
Per a les operacions amb avions d’extinció d’incendis forestals a l’estany de Banyoles, tant de
càrrega d’aigua com d’estacionament en cas de necessitat per raons de manteniment en les
fases de Prevenció i Càrrega, les parts es comprometen a collaborar d’acord amb el que
s’estableix a continuació:
1- Fase de Prevenció:
En les situacions d’incendi forestal actiu en què l’estany de Banyoles sigui un punt potencial
de càrrega i des de la Subdirecció General Operativa de la DGPEIS s’hagi activat la
intervenció dels avions amfibis d’extinció d’incendis forestals (tipologia d’avions detallada a
l’Annex I), la Sala Central de Bombers donarà avís telefònic a la Sala de Control de Bombers
de Girona, a la Sala Regional de Comandament de Mossos d’Esquadra de Girona i a la Policia
Local de Banyoles informant de la potencialitat d’actuació dels avions amfibis a l’estany
atenent a l’inici d’un incendi forestal en zones properes.
Al seu torn, la Policia Local de Banyoles es comunicarà amb el CNB i amb les empreses que
disposen de concessió informant de la situació.
2- Fase de Càrrega:
En les situacions en què des de la Subdirecció General Operativa de la DGPEIS s’hagi
determinat la necessitat que els avions amfibis esmentats en el punt anterior utilitzin l’estany
de Banyoles com a punt de recollida d’aigua per a l’extinció d’un incendi forestal actiu, la
Sala Central de Bombers comunicarà aquesta circumstància a la Sala de Control de Bombers
de Girona, a la Sala Regional de Comandament de Mossos d’Esquadra de Girona i a la Policia
Local de Banyoles, facilitant, a tots dos, una previsió de temps d’arribada dels avions amfibis
a l’estany.
Les actuacions a realitzar en la fase de Càrrega seran les següents :

La Policia Local de Banyoles comunicarà la situació d’Alerta al CNB i a la Creu Roja.

La Policia Local de Banyoles activarà un senyal acústic (sirena) i durà a terme/dirigirà
el desallotjament de la zona amb el suport de tots els efectius disponibles en aquell
moment de la resta de parts d’aquest conveni (Cos de Mossos d’Esquadra, Cos de
Bombers de la Generalitat, Creu Roja de Banyoles i CNB).

Les tasques de desallotjament seran coordinades per la Policia Local de Banyoles i es
durà a terme mitjançant l’embarcació de la Creu Roja i qualssevol altres elements o
suports que s’estimin oportuns.

La Policia Local de Banyoles s’encarregarà de controlar el perímetre de la zona de
sortida dels avions amfibis que coincideixi amb la zona de vianants i viària, dirigint el
trànsit, per tal d’evitar qualsevol incident en cas que algun avió amfibi no
aconsegueixi remuntar els obstacles i hagués de descarregar l’aigua.

La Sala Central de Bombers mantindrà permanentment informada la Policia Local de
Banyoles i a la Sala Regional de Comandament de Mossos d’Esquadra de Girona, tant
de l’activitat dels avions amfibis com de la finalització de totes les operacions. Per tal
de disposar d’aquesta informació, la Sala Central de Bombers es comunicarà
directament amb els avions amfibis o amb l’helicòpter de comandament.
El CNB habilitarà una zona d’amarrament permanent per a l’embarcació de la Creu Roja
durant la temporada d’estiu. Així mateix, haurà de facilitar les claus d’accés de remolcs a la
Creu Roja, Policia Local de Banyoles, Cos de Mossos d’Esquadra i Cos de Bombers de la
Generalitat per tal de poder accedir a l’embarcació quan s’hagi de procedir a l’evacuació de
l’estany o bé a realitzar operacions de manteniment de l’embarcació.
Tercera.- Maniobres d’aproximació i enlairament. Zona càrrega de l’estany de Banyoles.
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Característiques tècniques:
La longitud aproximada de què consta la làmina d’aigua que poden fer servir els avions
amfibis per a la càrrega és de 1.000 metres. Les entrades a la zona de càrrega es poden
efectuar des de la zona Nord o des de la Sud depenent del vent. (Rumbs: 010º - 190º). La
imatge aèria amb el recorregut de les maniobres d’aproximació i enlairament s’ha inclòs en
l’Annex II (fig.1).
Coordenades:
UTM: 479, 4664
Soc: 36AR-05
Quadrícula 295-2
Quadrícula MMA DGB 10-02 F05
L’estany de Banyoles disposa d’un camp de regates abalisat que és modificat amb més carrils
i boies durant els períodes de campionats. L’àrea de la zona de càrrega (fig. 2 de l’Annex II),
dependent de l’estat en què es trobi el camp de regates, en un principi no afectarà la
ubicació de les boies (veure configuració de les boies de l’estany mentre hi ha competicions a
la fig. 3 de l’Annex II). En el cas que s’hagués de retirar alguna línia de boies serà suficient
amb les dues més properes a les installacions del CNB.
En el cas de coincidir alguna competició programada amb la necessitat d’utilitzar l’estany de
Banyoles amb motiu d’algun servei urgent, per tal de garantir la seguretat de les persones,
les competicions s’hauran d’interrompre temporalment fins a la finalització del servei.
Aquesta decisió correspondrà a l’alcaldia de l’Ajuntament de Banyoles, i es prendrà d’acord
amb la proposta efectuada pel cap de la Regió d’Emergències de Girona de la DGPEIS, un
cop escoltades les consideracions del president del CNB.
Quarta.- Zones a senyalitzar i controlar
Tenint en compte que en les trajectòries de sortida dels avions amfibis carregats d’aigua el
vol és més baix, com a mesura preventiva la policia local evitarà l’aturada de vehicles i
vianants en aquestes zones. Per aquest motiu, l’Ajuntament collocarà senyalització gràfica
de no aturar-s’hi i d’informació de vols rasants per als conductors de vehicles i vianants (els
punts on s’han d’ubicar aquests senyals es troben marcats a les fig. 4 de l’Annex II per a la
zona d’enlairament Nord, i fig. 5 de l’Annex II per a la zona d’enlairament Sud). A més, en
cas que sigui necessari, aquestes indicacions seran recolzades amb la presència del Cos de
Mossos d’Esquadra.
D’altra banda, com a complement, han de ser installades per part de l’Ajuntament dues
mànegues indicadores de la direcció i velocitat del vent a dos llocs concrets: una, a la zona
Sud, sobre la torre d’illuminació del camp de futbol (fig. 6 de l’Annex II), i l’altra, a la zona
Nord, a la part més alta de la torre d’arribada de rem. Aquestes mànegues seran facilitades
per la DGPEIS, així com la seva substitució en cas de deteriorament.
Cinquena.- Estacionament dels avions
La zona d’estacionament de qualsevol avió amfibi participant en la intervenció estarà ubicada
al moll de pilons del CNB. Aquest estacionament es reserva com a maniobra per a aturades
excepcionals de manteniment tècnic de l’avió amfibi. En cas que per algun motiu, l’avió
amfibi hagués de romandre a l’estany per un temps determinat, només es farà pel temps
necessari i sempre portant-lo al moll de pilons del CNB. La maniobra d’aproximació al moll es
realitzarà de la següent manera:
L’avió amfibi farà la primera aproximació fins a un punt determinat considerat de
seguretat (zona marcada en verd a la figura 7 de l’Annex II).
En arribar a aquesta zona, una embarcació de la Creu Roja l’estarà esperant a la zona
marcada en rosa a la figura 7 de l’Annex II per remolcar-lo al moll de pilons del CNB.
L’última part de la maniobra d’aproximació es farà, si és possible, amb ajut de personal
del CNB i operadors de vol o mecànics, que mantinguin contacte visual amb les parts
principals de l’avió amfibi i amb el moll, per tal de poder avisar al patró de l’embarcació i
al pilot si es preveu qualsevol tipus de risc (zona marcada en vermell a la figura 7 de
l’Annex II).
Les maniobres marcades en rosa i vermell es realitzaran amb el motor i hèlix aturats.
La maniobra de sortida del moll per a realitzar l’enlairament es realitzarà seguint la
mateixa pauta de l’estacionament, respectant igualment la posada en marxa dels motors
únicament en la zona marcada amb el color verd i tenint especial cura que aquesta
posada en marxa es faci lluny de la zona de personal.
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Sisena.- Equipaments a installar
Els diferents mètodes o sistemes d’informació o avís que serà necessari installar són:
Una sirena per a l’avís dels usuaris de la làmina d’aigua de l’estany. La installació i
manteniment de la sirena anirà a càrrec de l’Ajuntament
Senyals de trànsit de vol rasant d’avions i Senyals per als vianants de no aturar-s’hi. La
installació i manteniment d’aquests senyals aniran a càrrec de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Banyoles farà les gestions necessàries per tal de garantir que dins la
publicitat o informació que faciliten les empreses concessionàries de l’estany de Banyoles
s’inclogui l’advertiment que la intervenció dels avions prevista en aquesta conveni
comportarà l’obligació de desallotjar la zona.
Setena.- Actuacions d’entrenament o pràctiques
Les actuacions d’entrenament o pràctiques a què fa referència el manifest cinquè d’aquest
conveni es realitzaran amb una periodicitat d’una pràctica mensual i es duran a terme
mitjançant la Sala Central de Bombers amb un avís de dos dies d’antelació a la policia local i
a la Sala Regional de Comandament de Mossos d’Esquadra de Girona.
Les pràctiques podran ser anullades el mateix dia previst per a realitzar-les quan així ho
requereixin les accions derivades de possibles serveis. La Sala Central de Bombers avisarà a
la policia local i a la Sala Regional de Comandament de Mossos d’Esquadra de Girona de
l’anullació d’aquestes pràctiques.
En la mesura que sigui possible, el Departament d’Interior, a través de la Subdirecció
General Operativa de la DGPEIS, facilitarà a l’Ajuntament de Banyoles un calendari anual
aproximat de les pràctiques previstes, el qual quedarà condicionat per l’operativitat de les
aeronaus i pels serveis d’emergències que puguin sorgir en els dies prèviament planificats.
Així mateix, i sempre que sigui possible, el CNB facilitarà semestralment a la Sala Central de
Bombers (scbombers@gencat.cat) un calendari de competicions a l’Estany de Banyoles que
permeti programar amb millor eficiència el calendari de pràctiques dels avions amfibis
propietat de la Generalitat de Catalunya.
Vuitena.- Telèfons i dades de comunicació
Els telèfons i correus electrònics dels organismes intervinents en aquest conveni es troben
llistats a l’Annex III.
Novena.- Comissió de seguiment
Per tal de garantir el bon funcionament del present conveni, es crea una comissió de
seguiment formada per dos representants que cada part designi a aquest efecte.
Aquesta Comissió es reunirà, amb caràcter ordinari, com a mínim una vegada a l’any abans
del 15 de juny i, extraordinàriament, a sollicitud de qualsevol de les parts.
Són funcions de la Comissió de seguiment del conveni facilitar la comunicació entre les parts
per tal de garantir l’acompliment de la collaboració objecte d’aquest conveni, proposar-ne
les actuacions particulars que escaiguin, resoldre els dubtes que puguin sorgir de la
interpretació i aplicació del present conveni i avaluar les actuacions derivades de la
collaboració.
Desena.- Vigència
El present conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura, tindrà una vigència de
5 anys des de la data de la seva signatura, prorrogable tàcitament per períodes de 5 anys
successius, tret de denúncia expressa de qualsevol de les parts feta amb una antelació
mínima de dos mesos abans que conclogui la vigència inicial del conveni o de les successives
pròrrogues.
No obstant això, el conveni es podrà rescindir per alguna de les causes següents:
a) El mutu acord de totes les parts manifestat per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats que constitueixen
l’objecte.
c) Per denúncia d’una de les parts en cas d’incompliment per l’altra/es de les obligacions
pactades en aquest acord.
Onzena.- Naturalesa del conveni i resolució de conflictes
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les diferències que es puguin plantejar entre
les parts arran de la seva interpretació o execució es resoldran de mutu acord i, en cas que
aquest no sigui possible, se sotmetran al que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni, per quadruplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data indicats:
ANNEXOS
ANNEX I
Tipologia d’avions amfibis que poden operar a l’Estany de Banyoles:
Avió de Vigilància i Atac 802 Fire Boss / Air Tractor

Aquests avions poden correspondre als avions noliejats per la Generalitat de Catalunya o
aquells que en l’operativa d’un incendi estiguin sota el comandament del Cos de Bombers de
la Generalitat de Catalunya.

-

FOCA CL-215-T / Canadair o CL-415T / Canadair

Aquests avions pertanyen al Grup 43 de l’Exèrcit de l’Aire, propietat del Ministeri de Medi
Ambient. Poden actuar en l’operativa d’un incendi sota el comandament del Cos de Bombers
de la Generalitat de Catalunya i també a l’Estany de Banyoles.

ANNEX II
Fig. 1 – Maniobra d’aproximació i enlairament.
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Entrada pel Nord amb sortida Sud.
Entrada pel Sud amb sortida Nord.
Fig. 2 – Àrea de la zona de càrrega.

Fotografia presa des de l’aproximació final de la zona Sud (rumb Nord)
Fig. 3 – Ubicació de les boies per a competicions a l’estany de Banyoles.
A- Situació de l’estany amb el camp de regates installat:
La línia de color verd marca la trajectòria de càrrega sobre la làmina d’aigua amb totes les
boies installades del camp de regates.
La línia de color vermell és el punt més estret de la zona de càrrega (d’uns 67 metres
d’amplada).
La separació entre les línies de boies (amplada de cada carril) és de 13,5 metres.
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Configuració de les boies de l’estany mentre hi ha competicions
B- Situació de l’estany amb el camp de regates no installat:
Quan el camp de regates no estigui installat, la trajectòria dels avions serà més centrada ja
que es disposarà de tota l’amplada del canal de regates entre les dues línies de boies
exteriors.
Fig. 4 – Zones a senyalitzar i controlar.

Zona d’enlairament Nord amb les marques on s’haurien d’installar els panels indicadors.
Fig. 5 – Zones a senyalitzar i controlar.
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Zona d’enlairament Sud amb les marques on s’haurien d’installar els panels
indicadors.
Fig. 6 – Zones a senyalitzar i controlar.

Situació d’una mànega indicadora de la direcció del vent en la zona Sud (sobre la torre
d’illuminació del camp de futbol).
Fig. 7 – Maniobres d’estacionament de l’avió.
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Zones de maniobres per a l’aproximació i estacionament de l’avió marcades en
colors segons la perillositat de les maniobres i les precaucions respecte de la resta
d’intervinents.
ANNEX III
Telèfons i dades de comunicació:
Organisme
Telèfon
Correu electrònic
Ajuntament de Banyoles
972 57 00 50
alcaldia@ajbanyoles.org
Policia Local Banyoles
972 57 57 57
gmartinez@ajbanyoles.org
Club Natació Banyoles
972 57 08 59
cnbanyoles@cnbanyoles.cat
Creu Roja Banyoles
972 58 25 76
banyoles@cruzroja.es
Sala Regional de Comandament
972 24 18 49
Itpg4143@gencat.cat
de Mossos d’Esquadra de Girona
Control de Bombers Girona
972 18 24 00
serg@gencat.cat
Parc Bombers Banyoles
972 57 40 80
bombersbany@gencat.cat
Mitjans Aeris Bombers
93 582 03 58
mbosch@gencat.cat
Sala Central de Bombers
93 586 77 00
scbombers@gencat.cat
Segon. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de tots els documents
necessaris per dur a terme aquests acords.
Tercer. Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, al Club Natació Banyoles i a la Creu Roja de Banyoles, als efectes
pertinents.
Quart. Traslladar aquest acord al Servei de Policia Local, als efectes corresponents.
El Sr. Alcalde els diu que: “Això ja ho varem discutir.
És el mateix protocol, només que la Generalitat de Catalunya ens diu que sigui un
conveni perquè el marc jurídic sigui d’aplicació en tots els casos.
Per tant, només els demano, apart del vot que varen tenir, que si es va aprovar el
protocol que aquest mateix s’elevi a conveni sense tocar -punts ni comes-.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del Conveni de collaboració per a la
coordinació de les maniobres de càrrega i estacionament dels avions amfibis
d’extinció d’incendis forestals a l’Estany de Banyoles.
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
6.3.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de
circulació.
Atès que l’Ordenança municipal de circulació, aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en la sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2010 i en vigor des del dia
11 d’octubre de 2010, ha estat modificada en tres ocasions, en virtut dels acords
plenaris adoptats en les sessions de 28 de febrer de 2011, de 7 de maig de 2012 i
de 24 de setembre de 2012.
Vist l’informe 2015.774, emès en data 12 de març de 2015 per l’Inspector Cap del
Servei de Policia Local, manifestant la conveniència de modificar determinats
articles de l’apartat 1 del Catàleg d’infraccions (annex 1 de l’ordenança).
Atès que segons l’article 56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, en la
modificació de les ordenances s’han de seguir els mateixos tràmits que per a la
seva aprovació.
Vist el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL); article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); article
56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
Vist l’informe de Secretaria sobre la normativa aplicable a l’aprovació de la
modificació de l’ordenança municipal.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la vigent Ordenança municipal de
circulació, d’acord amb les següents esmenes a l’apartat 1 “Ordenança Municipal de
Circulació” de l’Annex 1 “Catàleg d’infraccions”:
1. Rectificació dels errors materials de transcripció detectats als articles 13.1.A,
15.1.A i 15.2.A:
- On diu:
Parar un vehicle no respectant el senyal vertical de parada prohibida (R-607) 13.1.A
No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit (R-608)
15.1.A
Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal
15.2.A
vertical (R-607)

L
L

90
90

45
45

L

90

45

L
L

90
90

45
45

L

90

45

- Ha de dir:
Parar un vehicle no respectant el senyal vertical de parada prohibida (R307) 13.1.A
No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit (R308)
15.1.A
Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal
15.2.A
vertical (R307)

2. Nova redacció dels articles 15.11, 15.12 i 15.13 amb desglossament en dos
subapartats cadascun:
- On diu:
Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants, discapacitats
o ciclistes.
Estacionar un vehicle en una adaptació de la via pública per a pas de

15.11

G

200

100

15.12

G

200

100
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vianants, discapacitats o ciclistes.
Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres
zones destinades al trànsit de vianants.

15.13

G

200

100

- Ha de dir:
Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants, discapacitats
o ciclistes. Quant s’obstaculitzi greument la circulació o constitueixi un risc
especialment pels vianants.
Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants, discapacitats
o ciclistes. Quant NO s’obstaculitzi greument la circulació i NO constitueixi
un risc especialment pels vianants
Estacionar un vehicle en una adaptació de la via pública per a pas de
vianants, discapacitats o ciclistes. . Quant s’obstaculitzi greument la
circulació o constitueixi un risc especialment pels vianants.
Estacionar un vehicle en una adaptació de la via pública per a pas de
vianants, discapacitats o ciclistes. . Quant NO s’obstaculitzi greument la
circulació i NO constitueixi un risc especialment pels vianants.
Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres
zones destinades al trànsit de vianants. . Quant s’obstaculitzi greument la
circulació o constitueixi un risc especialment pels vianants.
Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres
zones destinades al trànsit de vianants. . Quant NO s’obstaculitzi greument
la circulació i NO constitueixi un risc especialment pels vianants.

15.11.A

G

200

100

15.11.B

L

90

45

15.12.A

G

200

100

15.12.B

L

90

45

15.13.A

G

200

100

15.13.B

L

90

45

L

60

30

3. Inclusió d’un nou article 15.7.C, amb el següent redactat:
Estacionar un vehicle en sentit contrari a allò estipulat segons senyalització
15.7.C
(vertical o horitzontal).

Segon. Sotmetre l’acord i el text de la modificació de l’ordenança a informació
pública, a efectes d’examen i reclamació, durant un termini de 30 dies, a través de
la publicació d’edictes en el Taulell d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels
mitjans de comunicació escrita diària, d’acord amb el que disposa l’article 63 del
ROAS.
Transcorregut el termini assenyalat si no s’ha presentat cap reclamació, l’acord
inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord.
Tercer. Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de la modificació
d’aquesta 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.
El Sr. Alcalde els explica:
“Jo ja vaig dir que probablement caldria una
modificació global i que ja es faria quan toqui.
La Policia Local ens havia demanat tenir més instruments; no per rebaixar les
multes sinó per ser més justos amb algunes infraccions.
Nosaltres amb aquesta redacció tècnica pensem que és correcta, per això, la
sotmetem a la seva consideració i al seu vot.”
El Sr. Alcalde els diu:
“Hi han errors materials. Això està clar i ho corregim.
Per tant, aquests errors que consten en les propostes d’acord es posen a la
consideració del Ple.
Això se’ns va demanar des de la Policia Local, el seu Inspector. Es va considerar i
es va redactar.
- A continuació el Sr. Alcalde posa un exemple illustratiu d’una infracció més que
tot per aclarir aquest tema.
I, també perquè el Sr. Joan Luengo va fer una
consideració i es va donar una circumstància. -
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Aquesta és una arma que se’ns demana des de la Policia Local per no perjudicar
tant al ciutadà d’infraccions lleus i que no tenen perquè estar impunes.
I, aquest és l’esperit d’aquesta aprovació inicial.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, i els diu:
“M’agrada que a vegades els faci reflexionar. Això és bo.
Nosaltres hi votarem a favor perquè hi estem totalment a favor.
Però, la discussió que varem tenir en la Comissió Informativa és que el redactat
donava peu a una qüestió subjectiva del Policia de torn.
Hi ha exemples com que només són per carregar o descarregar, però, bé, res, que
votarem a favor i la discussió ja la tindran qui governin després amb la Policia
Local.”
El Sr. Alcalde diu: “Precisament, el que acaba de dir vostè és que qui ho ha de
valorar és la Policia Local.
I el que fem en aquest plenari és donar més eines a la Policia Local perquè
d’aquesta manera afavorim als ciutadans i ciutadanes. Això és el que estem
discutint.”
El Sr. Alcalde

diu a la Sra. Pazos que això no afecta a la Llei ARSAL.

I, la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la
CUP, li diu:
“No. Ja ens ha quedat clar. Això afecta a les Ordenances.
Nosaltres entenem aquesta modificació i la podem compartir, però, com han dit
vostès cal una revisió d’aquesta ordenança de circulació.
I, a nosaltres com que ens agradaria que això fos així ens abstindrem. No perquè
no estiguem d’acord amb la modificació sinó perquè creiem que cal fer la revisió
globalment.”
Intervé el Sr. Alcalde. I diu: “Sra. Pazos. Em permeti dir-li una cosa.
Vostè ha dit que s’abstindran i ja ho he apuntat, -vostès dues abstencions-.
L’Ordenança de Circulació nostre no està desfasada. Ja està feta. Se’n recorda ?.
En tot cas, podem actualitzar més coses. La varem adaptar a la nova normativa i
la varem aprovar en l’anterior legislatura. L’any 2010.
Per tant, no és una ordenança desfasada, en tot cas, pot permetre alguna revisió
com la que estem fent avui.”
La Sra. Alexandra Pazos
diu:
“Nosaltres varem presentar una esmena
d’aquesta ordenança fa dos anys, per tant, considerem que s’ha de revisar. I, ens
abstenim.
El Sr. Alcalde li pregunta si estan d’acord amb els punts d’avui.
Avui estem votant aquestes modificacions. I li pregunta que si hi estan d’acord
perquè no les voten.
I la Sra. Pazos li diu que s’abstenen perquè volen la seva totalitat.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
municipal de circulació, essent la votació de 15 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió, Regidor no adscrit, Junts per Banyoles i Iniciativa per
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CUP.

i 2 abstencions (grups municipals:

El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
6.4.- Conveni de collaboració en matèria de protecció civil entre
l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Banyoles.
Atès que els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de protecció
civil, de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Règim Local, i els articles 66 i 67 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, en
ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i béns en actes i
iniciatives ciutadanes habituals i també en situacions d’emergència.
Atès que, tot i que l’exercici d’aquestes competències es duu a terme
fonamentalment mitjançant les actuacions dels serveis municipals i altres serveis
públics existents, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya,
possibilita la participació ciutadana de forma regular en les tasques de protecció
civil mitjançant les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil, que tenen com a
finalitat la collaboració desinteressada en tasques de protecció civil dins d’una
localitat o comarca determinada.
Atès que, amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant acord plenari
de data 23 de febrer de 2015, va reconèixer formalment l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Banyoles, creada el 7 de juliol de 2014, com a única associació
en l’àmbit de la protecció civil vinculada al municipi de Banyoles.
Atès que, per tal de regular les condicions en què es durà a terme la collaboració
entre l’associació i l’Ajuntament, es fa necessari subscriure un conveni entre
ambdues parts.
Vist l’esborrany de conveni de collaboració que figura a l’expedient.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el Conveni de collaboració en matèria de protecció civil entre
l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles,
d’acord amb les especificitats que es detallen al conveni que figura a l’expedient.
Segon. Publicar l’esmentat conveni íntegrament al BOP de Girona, així com un
anunci indicatiu al DOGC. També caldrà realitzar publicitat d’aquest a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles (E-Tauler).
Tercer. Facultar l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del present
conveni de collaboració, als efectes legals i administratius corresponents.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del Conveni de collaboració en matèria
de protecció civil entre l’Ajuntament de Banyoles i l’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Banyoles.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

TEMES D’URGÈNCIA

El Sr. Alcalde els diu: “Aquest tema d’urgència que se’ls ha passat és respecte
a una qüestió que ja s’havia aprovat en aquest plenari.
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Una modificació del text refós del Pla Parcial i que ara la Comissió d’Urbanisme ens
demana que fem avui una reconversió a Pla General.
Proposada per la societat
mercantil Bon Preu SAU i formulada per l’Ajuntament de Banyoles.”
-Conservació totalitat d’actes de tràmit en el procediment, amb el benentès que es
tracta d’un expedient de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General
d’Ordenació Urbana - Annexes de desenvolupament del Pla General-Pla Parcial
sector industrial ampliació NP3, per al canvi de qualificació urbanística de dues
parcelles d’Indústria en filera (F3a) a Indústria aparador (F3b), proposada per la
mercantil BON PREU SAU i formulada per l’Ajuntament de BanyolesEl Sr. Alcalde els demana si estan d’acord amb la urgència.
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la seva urgència.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
7.1.- Conservació totalitat d’actes de tràmit en el procediment, amb el benentès
que es tracta d’un expedient de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General
d’Ordenació Urbana - Annexes de desenvolupament del Pla General-Pla Parcial
sector industrial ampliació NP3, per al canvi de qualificació urbanística de dues
parcelles d’Indústria en filera (F3a) a Indústria aparador (F3b), proposada per la
mercantil BON PREU SAU i formulada per l’Ajuntament de Banyoles.

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 2014
va aprovar inicialment el document de modificació puntual del Pla Parcial NP3 per al
canvi de qualificació urbanística de dues parcelles d’Indústria en filera (F3a) a
Indústria aparador (F3b), proposada per la mercantil BON PREU SAU i formulada
per l’Ajuntament de Banyoles.
Vist que el referit acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la inserció
de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província nº 213 de 7 de
novembre de 2014, en el diari El Punt del dia 5 de novembre de 2014 i en el tauler
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i que durant el referit
termini no es varen presentar allegacions de cap tipus. Tanmateix es va sollicitar
informe a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empesa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, el qual es rep en data 30 de desembre de 204 (RE
15792), el qual es considera favorable un cop reculli les següents prescripcions que
conté.
Atès que aquest document aprovat modifica el Pla Parcial Pla Parcial NP3, el qual
consta incorporat en el Text Refós del pla General d’Ordenació Urbana ( Annexes de
desenvolupament del pla General- Pla Parcial sector industrial ampliació NP3) per la
qual cosa s’hauria d’haver tramitat com a modificació del corresponent annex
normatiu del Text Refós del pla General d’Ordenació Urbana.
Atès que, com s’ha manifestat, s’ha tramitat l’expedient com a modificació puntual
del Pla Parcial NP3.
Vist que l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, estableix que la modificació de
qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació i que els article 85 i ss del referit
cos legal estableixen el procediment per a la tramitació dels plans d’ordenació
urbanística municipals i dels plans urbanístics derivats.
Vist que els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local estableixen les competències de l’Alcaldia i del Ple en l’aprovació dels
instruments de planejament i l’article 47 del la referida Llei 7/1985 estableix els
acord que requereixen per a al seva adopció el quòrum de majoria absoluta del
nombre legal de membres per a la seva aprovació.
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Atès que la tramitació seguida en aquest expedient és idèntica a la prevista a la
normativa per a les modificacions de instruments de planejament general, havent
estat aprovat inicialment el document pel Ple de la Corporació amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, sotmès al tràmit
preceptiu d’informació pública i informe dels organismes sectorials i aprovat
provisionalment amb el quòrum assenyalat anteriorment.
Atès que la Llei 30/1992 estableix a estableix una sèrie de tècniques tendents a
afavorir la conservació dels actes administratius quan estan afectats, en alguna
mesura, per un supòsit de nullitat de ple dret o d'anullabilitat, l’anomenat principi
“ favor acti” , com la validació, la incomunicació d'invalidesa o la conversió.
Atès que l’article 66 estableix que l'òrgan que declara la nullitat o anulla les
actuacions d'un procediment ha de disposar sempre la conservació dels actes i
tràmits, el contingut dels quals s'hauria mantingut igual si no s'hagués comès la
infracció.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
CONSEVAR la totalitat d’actes de tràmit adoptats en el procediment, amb el
benentès que es tracta d’un expedient de Modificació Puntual del Text Refós del pla
General d’Ordenació Urbana Annexes de desenvolupament del Pla General-Pla
Parcial sector industrial ampliació NP3.
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme, diu el següent:
”Breument. El document de fons ja el coneixement tots és aquella proposta que
va fer Bon Preu SAU; el que passa que la Comissió d’Urbanisme creu que s’ha de
fer una modificació del Pla General per considerar que les modificacions que es fan
requereixen aquest canvi.
No s’ha de començar de zero tota la tramitació ja que és la mateixa salvaguardant
els actes jurídics ja realitzats; fent aquesta aprovació de la modificació de Pla
General per estalviar tota una nova tramitació i provocar un retard en la llicència.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Conservació totalitat d’actes de
tràmit en el procediment, amb el benentès que es tracta d’un expedient de
Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana - Annexes de
desenvolupament del Pla General-Pla Parcial sector industrial ampliació NP3, per al
canvi de qualificació urbanística de dues parcelles d’Indústria en filera (F3a) a
Indústria aparador (F3b), proposada per la mercantil BON PREU SAU i formulada
per l’Ajuntament de Banyoles, essent la votació de 14 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 3
abstencions (grups municipals: CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents
de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ:
MOCIONS

PRECS, PREGUNTES I

8.1.- Moció de la Candidatura d’Unitat Popular de Banyoles per un canvi
d’usos del Pavelló de Can Puig.
Atès que Banyoles té un número d’entitats excepcionalment gran en relació al
número d’habitants de la Ciutat. El Registre Municipal d’Entitats de Banyoles
contempla, actualment, l’existència de 172 associacions.
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Atès que Banyoles no disposa de cap espai polivalent i ampli destinat a realitzar
activitats de caràcter social, cultural i educatiu.
Atès que Banyoles no disposa d’un espai alternatiu per a la realització d’activitats
en lloc de mal temps i que el Pavelló de Can Puig disposa d’una mida optima
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
Banyoles proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Realitzar un canvi d’us del Pavelló de Can Puig convertir-lo en un espai
esportiu-polivalent, de caràcter no únicament esportiu, sinó també social, cultural i
educatiu.
Segon.- Promoure un procés participatiu vinculant entre les entitats de la ciutat,
especialment les que realitzen les seves activats als barris de Can Puig i Canaletes
per tal de redefinir els usos d’aquest espai i redactar la normativa d’us
corresponent i elaborar així un projecte que respongui a les necessitats reals de la
Ciutat.
Tercer.- Anunciar i fer difusió, pels canals públics la iniciativa i la disponibilitat
d’aquest espai
Quart.- Fer arribar aquest acord a totes les entitats de la Ciutat.
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, intervé i
diu el següent:
“A veure si ens sabem explicar el que pretenem fer amb aquest espai. Que del
que ja es va fent que es pugui complementar amb d’altres activitats aquest espai.
Ja sabem que s’hi estan fent d’altres coses a més de l’ús esportiu.
Seria un ús de canvi urbanístic com es va fer a la Farga d’Aram per fer-hi d’altres
activitats.
Sabem que comporta una sèrie de despeses i que s’hauria de contemplar amb un
pressupost. I, sabem que els altres pavellons també tenen d’altres usos. Com el
Pavelló de la Draga per la Festa Major. Com el Pavelló del Pla de l’Ametller que
s’hi fan dinars i un seguit de coses.
I ho veiem per a aquest Pavelló de Can Puig perquè té unes mides idònies i que
també és un espai agradable. També per a la seva situació i per tot l’espai que té
al voltant.
Ens referim a unes activitats més de cares als caps de setmana.
Com per
exemple, arrosades o calçotades ja algunes entitats es troben que han d’anar a
poblacions veïnes.
A nosaltres en agradaria que hi hagués aquest espai i que hi poguéssim comptar.
Fent-hi un reglament d’ús.
Però, ja ho dic, que aquest és un debat que l’hauríem de tenir entre tots.”
Per un costat, seria poder utilitzar aquest espai i per l’altre la corresponsabilitat.
Sabeu el que volem proposar i us convidem a què aquesta moció pugui tirar
endavant i a tenir un debat més a fons.”
El Sr. Alcalde diu: “En les Comissions Informatives en varem parlar llargament.
Ja va servir però ho defensarem en el seu moment.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Des d’Iniciativa estem d’acord amb el fons de la qüestió.
A Banyoles li falta una sala polivalent per a poder fer-hi coses. Hi estem totalment
d’acord.
Però, a nosaltres aquesta proposta concreta que sigui el Pavelló de Can Puig no la
trobem adequada. Primer, per les seves característiques i segon per l’estat actual.
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Tot i que, aquesta podria ser l’oportunitat de remodelar-se perquè actualment té
deficiències estructurals.
Després, per al temps, no creiem que aquesta moció
arribi en un temps correcte.
També, podria ser un espai polivalent el Centre d’Arts Escèniques, temporal, per
encabir-hi aquests actes. Per tant, aquí hi hauria una discussió.
En nostre vot serà d’abstenció.
Dient, sí amb el replanteig, no al lloc que
especifiquen.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu el següent:
“El Sr. Ferriol ho ha explicat molt bé.
És una necessitat que hi ha en aquesta
Ciutat.
I, com a proposta inicial per poder debatre i fer el canvi d’usos d’aquest pavelló ens
sembla correcte, tot i que, faltaria la seva adequació.
Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.”
El Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Esports, exposa el següent:
“D’entrada el nostre grup votarà en contra d’aquest canvi d’usos d’aquesta moció.
Nosaltres entenem que el Pavelló de Can Puig està especialitzar amb el que és la
pràctica esportiva.
I, precisament, els altres tres Pavellons ja estan habilitats per ser polivalents.
El
Pavelló de la Draga, el de la Farga, com també, el Pavelló del Pla de l’Ametller. I,
aquest últim és el que tenim més habilitat per diverses causes.
Si parlem de centre cívic o cultural jo entenc que cap Pavelló reuniria les condicions
per aquests usos.
I, si parlem de fer-hi algun dinar, algun sopar o alguna
arrossada popular, esporàdica, els tres Pavellons que tenim ja compleixen els
requisits.
En aquesta direcció els últims dos mesos hem canviat el terra del Pavelló del Pla de
l’Ametller. Ja no és terra tou. En aquest terra ara no caldrà posar-hi una lona.
Per tant, hem centralitzat totes les possibles activitats que s’hi facin en aquest
Pavelló. En canvi, en el Pavelló de Can Puig s’ha de protegir el terra.
Per tant, és el Pavelló del Pla de l’Ametller que utilitzarem en cas de pluja, com
comenta la moció.
Més totes les activitats que és fan a la Farga o a la Draga
habitualment.
També, hi ha la complexitat econòmica. Que, si s’hagués d’habilitar s’han de fer
les sortides emergència pertinents, per exemple, i, els tècnics de la Casa que avui
hi ha parlat han comentat que pujaria més de 50 mil euros. Per tant, no entra
dintre de les prioritats actuals de l’equip de govern, lògicament.
També, pel
tempo.
Per tot això, votarem en contra.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Moció de la Candidatura d’Unitat
Popular de Banyoles per un canvi d’usos del Pavelló de Can Puig, essent la votació
de 10 vots en contra (grups municipals: Convergència i Unió i Regidor no adscrit),
6 vots a favor (grups municipals: Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció (grups
municipals: Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació no aprova la Moció.
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8.2.- Moció de la Candidatura d’Unitat Popular de Banyoles en suport a la
iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.
Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya
aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia,
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no
garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la
universitat.
Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i
els de titularitat privada i concertada.
Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola
catalana i per a totes les persones,exercint el dret de democràcia real en la presa
de decisions. Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres,
de manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions
imposades des de fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que
permeti millorar als centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les
plantilles i assegurar una participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan
de trobada de famílies i professorat per la presa de decisions.
Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la
privatització de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb
empreses externes, sobretot, quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i
d’innovació.
Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera
que es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen
biològic, sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.
Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de
coordinació i de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver
presència masculina que a hores d’ara és mínima.
Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut
importància com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la
comunitat educativa: família, professorat, alumnat,etc., La ratificació per part dels
Consells Escolars és essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i
direcció dels centres educatius.
Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació
de plans d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents
que intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones
no necessàriament docents i remunerades.
Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa
de l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària
i secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de
beques-salari per garantir l’accés a ensenyaments postobligatoris.
Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones
que treballen en els centres educatius.
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada
de treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació
inferior al 50%.
Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit
educatiu han de ser transparents i objectius.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
Banyoles proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).
Segon. Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del
Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).
Tercer. Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar
els recursos necessaris per dur-la a terme a la ciutat de Banyoles.
Quart. Fer arribar aquest acord a l’Assemblea Groga, promotora d’aquesta Iniciativa
Legislativa Popular.
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
exposa i diu:
“Un país ric és un país culte. Això és el que ens motiva a presentar aquesta moció.
Nosaltres entenem que aquest país, la futura -república catalana-, el model escolar
ha de ser un dels pilars bàsics, i, que hem de definir una llei d’educació de màxims,
consensuada, i que impliqui a totes les forces polítiques i a la societat civil.
Des de la CUP entenem que l’eina per fer aquestes coses és la ILP. La ILP és el
mecanisme que ens cal potenciar i que pot permetre la participació directa dels
ciutadans i ciutadanes.
A més a més, aquesta llei proposa que cal defensar una escola pública en català, i
que la llengua vehicular sigui la catalana.
Tots sabem que actualment amb les
modificacions que està fent el Sr. Wert s’està atacant l’escola pública en català.
La nostra motivació és clara. Volem una escola pública en català i de qualitat, i,
igualitària; i, que no s’apliquin segregacions de cap mena, per això, presentem
aquesta moció perquè es doni suport a aquesta ILP que està movent l’Assemblea
Groga. Aquesta assemblea es un moviment ciutadà de professors i pares i mares
perquè tinguem una educació per als nostres infants de qualitat i, sobretot, en
català.”
El Sr. Alcalde li diu:
“Jo només els vull fer la consideració que aquest plenari ja va aprovar per
unanimitat una llei de rebuig contra la LOMCE. Ja ho hem fet. En tot cas, ho
dupliquem. Això ho varem fer.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“El nostre vot serà contrari, tot i que ens agrada el tema de les ILP’s perquè no
compta amb el suport de les entitats municipalistes, ni sindicats, com CCOO, UGT i
d’altres.
És una moció que el marc unitari de la comunitat educativa no s’hi ha posicionat a
favor. El màxim òrgan representatiu del món educatiu.
També, veiem en la redacció que no es posa en qüestió temes essencials com són
els horaris o el tema de les vacances. I, no parla de la sisena hora a primària que
per a nostres és primordial.
A nosaltres ens sap greu, perquè, volem que una iniciativa popular arribi al
Parlament de Catalunya i es debati, però, no podem donar suport a una proposta
que des del parer d’Iniciativa no ens hi sentim còmodes.”
Parla el Sr. David Joan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles, i diu:
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“Des del nostre grup municipal ja ho hem manifestat diverses vegades, que no som
gaire propensos a presentar mocions a granel. Que vagin passant mocions, que, a
vegades, no entenem en quina finalitat són, fora de sortir a la premsa.
Nosaltres som una mica crítics perquè just aquesta moció ens sembla una mica
confusa. Per un costat no entenem la motivació de la moció. Si es proposa fer un
debat o fer una llei del sistema educatiu a Catalunya. Una llei al nostre entendre
ja existeix.
No veiem quina necessitat hi ha de portar-la al plenari de la Ciutat de Banyoles.
Nosaltres, també estem a favor que hi hagi debats, que es parli d’educació, però,
no entenem per què portar-ho al Ple de Banyoles quan tots tenim representació al
Parlament de Catalunya.
Per tant, no entenem des de Banyoles quin suport hi podem donar, per això, hi
votarem en contra.”
El Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Ensenyament, exposa:
“Nosaltres, també, vista la moció votarem en contra.
No estem d’acord ni amb l’argumentari inicial, la motivació, ni amb els acords que
es plantegen.
Entenem, que la LEC ha donat una estabilitat en aquest país i que el que no podem
fer és quan hi ha un canvi de govern es canviï la llei educativa del país. Això no es
pot permetre.
El document posa al mateix nivell la LEC i la LOMCE, per tant, d’entrada per a
nosaltres això no és procedent. I en d’altres arguments tampoc hi estem d’acord.
Per tot això, nosaltres votarem en contra.”
La Sra. Alexandra Pazos, demana la paraula i diu:
“És una resposta a vostè Sr. David Joan.
Hem portat aquesta moció al plenari d’aquest Ajuntament perquè creiem que és la
institució més directa en què s’han de debatre les coses. I, perquè creiem amb la
política municipal.
Sobre la gestió privada. La LEC permet la segregació i la LEC permet l’educació
concertada la qual nosaltres no compartim.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Moció de la Candidatura d’Unitat
Popular de Banyoles en suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del
sistema educatiu de Catalunya, essent la votació de 15 vots en contra (grups
municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit, Junts per Banyoles i Iniciativa
per Catalunya Verds-Independents de Banyoles) i 2 vots a favor (grups municipals:
CUP).
El Ple de la Corporació no aprova la Moció.

El Sr. Alcalde demana al Sr. Vilanova que breument ens faci una explicació sobre
el tema d’ El Cisne.
I, si tenen algun prec o alguna pregunta ens ho poden fer arribar i amb molt
de gust els respondrem, ja que a les 12 de la mitjanit tancaríem la sessió.

El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,
sobre el tema d’ El Cisne.

dóna una explicació
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“Aquest tema ha estat preguntat algunes vegades en el Ple, i, havia quedat una
mica pendent.
Ho hem anat negociant amb la propietat i finalment tenim una proposta per
solucionar la infracció urbanística que s’ha comès.
Ho hem contrastat amb Urbanisme de Girona.
La proposta seria enderrocar la
casa que dóna al Carrer Sardana.
I, amb una ampliació de la vorera entre el
Carrer Sardana i el Passeig Mn. Constans hi hauria més visibilitat i guanyaríem una
mica espai públic allà.
Per tant, aquesta és la proposta que hi ha sobre la taula. Urbanisme de Girona ho
ha vist bé; i, els serveis tècnics de la Casa estan treballant en procedir a l’enderroc
d’aquesta casa quan sigui possible a nivell tècnic.”
El Sr. Alcalde
els diu:
solucionada en aquest sentit.”
I el Sr. Alcalde

“Per tant, així, la infracció urbanística quedaria

en aquest moment aixeca la sessió plenària.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 23
h 59 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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