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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 
DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19 h 15 m del vespre del dia 30 de 
novembre de 2015, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de 
l’Il�lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde 
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.  Hi és 
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
Parla el Sr. Alcalde  i dóna la bona tarda-vespre a tots i a totes.  
 
 
L’Alcalde - President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de les actes de Ple dels dies, 3 de novembre de 2015 
ordinari i 23 de novembre de 2015 extraordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aproven per unanimitat les actes de Ple dels dies:  3 de novembre de 
2015 ordinari i 23 de novembre de 2015 extraordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 27 
d’octubre al 20 de novembre de 2015. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 27 
d’octubre al 20 de novembre de 2015 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen 
del núm. 2015.3326, de 27 d’octubre de 2015, al núm. 2015.3579, de 20 de 
novembre de 2015. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte de la interposició del recurs ordinari contenciós 
administratiu 289/2015 i, posterior sol�licitud de suspensió per part de 
“Activitats Termolúdiques SL”. 
Es dóna compte que per Decret d’Alcaldia número 3379, de data 30/10/2015, s’ha 
acordat comparèixer i personar-se l’Ajuntament de Banyoles davant el jutjat 
contenciós administratiu número 2 de Girona, en les actuacions del recurs ordinari 
289/2015, interposat per l’empresa Activitats Termolúdiques SL contra la resolució 
número 1313 de 29 d’abril de 2014 i posteriors de l’Àrea d’Urbanisme d’aquesta 
Corporació. 
Tanmateix, es dóna compte que per diligència d’ordenació del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 2 de Girona s’ha comunicat la sol�licitud de suspensió del 
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procediment contenciós administratiu per part de l’actora, Activitats Termolúdiques 
SL. 
 
El Sr. Alcalde   els diu:   “Com saben vostès ens varen posar un contenciós contra 
un acord de Ple de l’Ajuntament.   I, en aquest cas hi ha una desestimació d’aquest 
contenciós.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA 
2.1.- Cartipàs municipal: Modificació dels punts primer i cinquè de l’acord 
del Ple de la Corporació del dia 29 de juny de 2015 de quanties per 
assistències, indemnitzacions i retribucions dels membres de la 
Corporació. 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 
2015, adoptà entre d’altres, els següents punts de l’acord sobre quanties per 
assistències, indemnitzacions i retribucions dels membres de la Corporació: 
 
“Primer. Fixar les quanties d’assistència dels membres de la corporació que no 
tinguin dedicació parcial o exclusiva als òrgans col�legiats dels quals en formin part, 
d’acord amb el següent detall: 

Càrrec Plens i comissions 
informatives 

Juntes de 
govern local 

Reunions d’equip 
directiu (staff)  

Alcalde 200 200 200 
Regidors sense delegació 200 0 0 
Les quanties corresponents a les assistències realitzades durant cada mes vençut, 
degudament acreditades, es faran efectives en el termini màxim dels primers 10 
dies del mes següent, un cop aprovades per l’Alcaldia”. 
 
“Cinquè. Disposar que el 3r. Tinent d’alcalde Sr. Lluís Costabella Portella exerceixi 
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva amb els efectes del que disposa 
l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 14/2000, de 29 
de desembre, fixant per aquest càrrec una retribució de 3.087,15 € mensuals, per 
14 pagues a l’any, amb efectes del dia següent a aquest acord. 
A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 
la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials de la Seguretat Social”. 
 
Atès que el 3r. Tinent d’alcalde deixarà d’exercir el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva als òrgans col�legiats d’aquesta Corporació municipal per la seva 
propera incorporació als òrgans de govern de la Diputació de Girona; que la quantia 
i condicions de les retribucions dels membres de la Corporació les ha de fixar el Ple 
i publicar l’acord en el taulell d’anuncis i en el butlletí oficial de la província, de 
conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificat en l’article 42 de la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social 
(BOE 313 de 30-12-2000). 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Modificar el punt primer de l’acord del Ple de la Corporació del dia 29 de 
juny de 2015 de quanties per assistències, indemnitzacions i retribucions dels 
membres de la Corporació, fixant les quanties d’assistència dels membres de la 
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corporació que no tinguin dedicació parcial o exclusiva als òrgans col�legiats dels 
quals en formin part, d’acord amb el següent detall: 
 

Càrrec Plens i comissions 
informatives 

Juntes de 
govern local 

Reunions d’equip 
directiu (staff)  

Alcalde 200 200 200 
Regidors amb delegació i sense 
dedicació parcial o exclusiva 

 
200 

 
200 

 
200 

Regidors sense delegació 200 0 0 
 
Les quanties corresponents a les assistències realitzades durant cada mes vençut, 
degudament acreditades, es faran efectives en el termini màxim dels primers 10 
dies del mes següent, un cop aprovades per l’Alcaldia. 
Segon. Modificar el punt cinquè de l’acord del Ple de la Corporació del dia 29 de 
juny de 2015 de quanties per assistències, indemnitzacions i retribucions dels 
membres de la Corporació, disposant que el 3r. Tinent d’alcalde Sr. Lluís Costabella 
Portella, exerceixi el seu càrrec sense dedicació parcial o exclusiva, amb dret a la 
percepció de les quanties d’assistències als òrgans col�legiats que pertoquin, amb 
efectes del dia 25 de novembre de 2015. 
Tercer. Donar publicitat a l’acord mitjançant la seva fixació en el taulell d’anuncis 
de la Corporació i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre. 
 
El Sr. Alcalde   explica el següent:  “Ja ho vaig explicar en la comissió informativa 
però avui ho explicaré en aquest plenari. 
Com saben el Sr. Lluís Costabella el dia 24 de novembre va prendre possessió com 
a Diputat Provincial.  Per tant, li donem l’enhorabona per aquest nou càrrec.   Ell 
era suplent d’una Diputada que va causar baixa a la Corporació Provincial. 
Per això, canvia el règim del Sr. Costabella;  ja que ara passarà a tenir la dedicació 
a la Diputació Provincial i d’aquí cobrarà les assistències. 
I, per aquest motiu, hem de modificar aquest apartat del Cartipàs Municipal.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu que:   
“Nosaltres ens abstindrem perquè entenem la raó per la qual es fa la modificació. 
Tot i això no quedarem de dir que felicitem al Sr. Lluís Costabella pel seu nou 
càrrec i per la seva nova responsabilitat. 
Però, volem fer constar la nostra preocupació.   Ja ho hem dit en diferents ocasions 
que els Regidors i Regidores d’aquest Ple, sobretot del govern, molts d’ells tenen 
responsabilitats no només en aquest Ajuntament sinó en d’altres administracions 
públiques o, fins i tot, en gestions privades. 
Nosaltres ja ho varem dir en el Ple que demanàvem la compatibilitat d’alguns  
Regidors i Regidores per fer feines en el sector privat;  i aprofitem per dir-ho avui 
que ens preocupa com justifiquem les hores de dedicació o com el públic sap les 
hores que estan a disposició els Regidors i Regidores. 
Per això, els emplacem a fer públiques les agendes dels Regidors i Regidores de 
l’equip de govern perquè la ciutadania sàpiga la seva disponibilitat.” 
 
I, el Sr. Alcalde   li contesta el següent:  
“En aquest cas és un càrrec públic;  o sigui que tant els càrrecs de la Diputació com 
del Consell Comarcal han de ser càrrecs electes, Regidors o Regidores.  
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I ja li vaig dir que, tant les persones que volen parlar amb mi com amb qualsevol 
Regidor o Regidora aquí se sol donar hora a la gent per atendre les seves 
explicacions o els seus problemes que els puguin afectar.” 
 
Intervé el Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  i 
els diu: 
“Nosaltres ens abstindrem en aquesta modificació del Cartipàs Municipal de l’equip 
de govern ja que això ens ho han deixat més que clar. 
Però, no ens podem estar de dir que el Sr. Lluís Costabella pel fet de estar a la 
Diputació, i, sabent que aquests sous no són –curts- per dir-ho políticament 
correcte, doncs, entenem que podria renunciar a les assistències. 
D’aquesta manera podríem evitar un cost i invertir aquests diners en alguna altra 
cosa. 
Aquesta és la nostra aportació des de la CUP.” 
 
I, el Sr. Alcalde   respon: 
“En tot cas, la seva consideració queda recollida en l’acta corresponent. 
Aquí tenim un estalvi de més de 37 mil euros, precisament, per la Corporació 
Municipal.   I, en tot cas, jo crec que el Sr. Lluís Costabella ha de cobrar per les 
tasques que porta a terme.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de,  Cartipàs municipal:  Modificació dels 
punts primer i cinquè de l’acord del Ple de la Corporació del dia 29 de juny de 2015 
de quanties per assistències, indemnitzacions i retribucions dels membres de la 
Corporació, essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal:  Convergència i 
Unió) i 8 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
3.1.- Posada a disposició del Departament d’Ensenyament d’un solar del 
sector UP7 per a destinar-lo a l’ampliació de l’Institut Pla de l’Estany 
mitjançant l’habilitació d’una seu annexa amb mòduls prefabricats. 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data de 15 de novembre de 
2010, ratificat pel Ple en la sessió del dia 29 de novembre de 2010, mitjançant el 
qual es van posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya dos solars, un de situat al sector UP4 i un altre al sector UP7 de 
Banyoles, per tal d’ubicar-hi de forma provisional un nou institut i una nova escola, 
respectivament, en mòduls prefabricats. 
Atès que la nova escola, és a dir l’Escola Camins, finalment es va ubicar a la zona 
d’equipaments públics del sector Ampliació NP3, mitjançant la posada a disposició 
del Departament d’Ensenyament d’una porció de terreny de la parcel�la núm. 92 del 
sector esmentat, aprovada per acord de la Junta de Govern Local del dia 30 d’abril 
de 2012, ratificat per acord plenari del 7 de maig de 2012. 
Atès que, pel que fa a la necessitat de noves places d’ESO, en data de 16 de 
novembre de 2015, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a 
Girona han adreçat a l’Ajuntament un escrit en què comuniquen que s’ha pres la 
decisió d’ampliar temporalment la capacitat de l’Institut Pla de l’Estany mitjançant 
una seu annexa que s’habilitarà en mòduls prefabricats (RGE 2015.14824). 
Vist allò que disposa l’article 163 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, 
referent a l’aportació de terrenys per a la construcció de centres públics. 
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Atès que l’Ajuntament és propietari d’una parcel�la qualificada d’equipament públic 
situada al sector UP7 de Banyoles, amb les característiques següents: 
 

Epígraf: 121 Immobles de servei públic 

Element: 00182 Equipament Sector UP7 

Descripció: Porció de terreny de 6.137 m2, que constitueix la parcel.la núm. 32 
resultant de la reparcel.lació del sector UP7 de Banyoles, qualificada com 
a sistema d’equipament públic. 

Ref.cadastral: 0620201DG8602S0001JG 

Naturalesa: Bé immoble de naturalesa urbana. 

Superfície: 6.137 m2, a falta de medició detallada, (6.502,75 m2 de superfície 
registral). 

Situació: C/ Josep Ponsetí, 35 – sector UP7 de Banyoles 

 

Límits: Limita pel nord amb parcel�la núm. 29 del sector, adjudicada a 
l’Ajuntament de Banyoles i destinada a vialitat, actualment tram del C/ 
Josep Ponsetí; pel sud, amb el límit sud de l’àmbit del sector (zona 
rústica); per l’est, amb el límit est de l’àmbit del sector (Institut Josep 
Brugulat, de titularitat de la Generalitat de Catalunya); i per l’oest, amb 
la parcel�la 28 del sector (vial en projecte). 

Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 

Procedència: Pertany a l’Ajuntament de Banyoles per adjudicació en la reparcel�lació 
del sector UP7, aprovada per acord de la JGL en data de 8 de febrer de 
2010, amb la qualificació urbanística de sistema d’equipament. 

Qualificació: Bé de servei públic. 

Inscripció 
registral: 

Inscrit al Registre de la Propietat de Banyoles, al Volum 4139, Llibre 456 
de Banyoles, Foli 149, Finca 18533 Inscripció 1a. 

 
Atès que aquesta parcel�la és contigua a l’Institut Pla de l’Estany, amb el qual 
confronta per l’est, i que, tot i tenir el caràcter d’equipament públic, no està 
directament destinada a cap servei públic concret. 
Vist l’informe núm. 2015.3134 emès per l’Arquitecte Municipal, en relació amb la 
superfície, delimitació i qualificació urbanística de la parcel�la. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data de 
15 de novembre de 2010 i ratificat pel Ple en data de 29 de novembre de 2010, de 
posada a disposició del Departament d’Educació dels terrenys necessaris per a la 
ubicació provisional d’un nou centre d’educació secundària obligatòria i d’una nova 
escola d’educació infantil i primària en mòduls prefabricats. 
Segon. Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya la parcel�la núm. 32 del sector UP7 de Banyoles, de propietat municipal, 
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per tal que aquest la destini a l’ampliació temporal de la capacitat de l’Institut Pla 
de l’Estany mitjançant l’habilitació d’una seu annexa amb mòduls prefabricats. 
 
El Sr. Alcalde   els diu: 
“Com saben vostès el nou Institut és un annex de l’Institut Pla de l’Estany i que,  
també, saben que té una durada determinada;  d’uns 8 o 9 cursos, i que 
probablement després aquest Institut hagi de tornar a la normalitat, amb els 3 
Instituts que hi ha a la Ciutat.  
Per això no fem la cessió al Departament d’Ensenyament sinó que fem aquesta 
posada a disposició durant aquests anys de vigència. 
En tot cas, si més endavant s’hagués de fer la cessió definitiva es faria en el seu 
moment.    Així s’ha acordat amb el Departament d’Ensenyament.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu que: 
“Només per fer-ne balanç;   perquè, quan es coses es fan malament es diuen i 
quan les coses es fan bé també es diuen.  
Nosaltres volen felicitar a l’equip de govern, i, sobretot al Departament 
d’Ensenyament i al seu responsable provincial pel procediment que s’ha seguit. 
S’ha parlat amb tothom i s’han analitzat les dades per part de tots els sectors  
involucrats en això.   Per tant, estem molt contents que s’hagi arribat a una mena 
d’acord. 
També volem fer pública la nostra visió.   Creiem que és una oportunitat aquesta 
ampliació de l’Institut Pla de l’Estany i que pugui enquibir aquest –bulto- d’alumnes 
durant uns anys;  i, que pel dia de demà poder oferir més cicles formatius i que no 
s’hagi de marxar a la comarca a fer-ho.  
Per tant, el nostre vot és favorable, amb aquesta felicitació i amb aquesta visió 
d’oportunitat.” 
 
El Sr. Alcalde  dóna les gràcies al Sr. Joan Luengo per la seva consideració. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Posada a disposició del 
Departament d’Ensenyament d’un solar del sector UP7 per a destinar-lo a 
l’ampliació de l’Institut Pla de l’Estany mitjançant l’habilitació d’una seu annexa 
amb mòduls prefabricats. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
4.1.- Conveni de col�laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a realitzar el servei 
de Control de plagues, especialment urbanes a la comarca. 
Vist que l’article 32 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, del Text Refós de la 
Llei d’Organització Comarcal de Catalunya disposa que per mitjà de conveni el 
consell comarcal pot utilitzar els serveis i els mitjans propis del municipi capital de 
comarca per a prestar els seus serveis, previ acord dels plens respectius, amb un 
quòrum de votació de majoria absoluta. 
Atès que el conveni ha de determinar els mitjans municipals que es posen a 
disposició de la comarca així com les condicions generals i econòmiques que 
deriven de llur utilització. 
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Atès que l’Ajuntament de Banyoles disposa dels mitjans personals amb titulació 
adequada per poder realitzar la prestació del servei de control de plagues, a través 
de l’Àrea de Serveis Públics i Medi Ambient.  
Atès, doncs, que  l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
estan interessats en prestar la seva col�laboració i assistència mútues, mitjançant 
un conveni de col�laboració administrativa per a la prestació del servei de Control 
de plagues, especialment urbanes, per tot l’any 2016, de conformitat amb el que 
disposen els articles 4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i 144.c) 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. 
Vist el text del Conveni de col�laboració que es transcriu a continuació: 

 
“Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany per a realitzar el control de plagues per part d’aquesta darrera 
administració en l’àmbit comarcal. 
Banyoles, 3 de novembre de 2015  
REUNITS: 
D’una part, el Sr. Miquel Noguer Planas, Alcalde President de l’Ajuntament de 
Banyoles, que actua en nom i representació d’aquest Ajuntament. 
De l’altra, el Sr. Jordi Xargay Congost, President del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, que actua en nom i representació d’aquest Consell. 
EXPOSEN 
L’article 32 del Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal disposa que per mitjà de 
conveni el consell comarcal pot utilitzar els serveis i els mitjans propis del municipi 
capital de comarca per a prestar els seus serveis, previ acord dels plens respectius, 
amb un quòrum de votació de majoria absoluta. 
Atès que el conveni ha de determinar els mitjans municipals que es posen a 
disposició de la comarca així com les condicions generals i econòmiques que deriven 
de llur utilització. 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles disposa dels mitjans personals amb titulació 
adequada per poder realitzar la prestació del servei de control de plagues, a través 
de l’Àrea de Serveis Públics i Medi Ambient.  
Que l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany estan 
interessats en prestar la seva col�laboració i assistència mútues, de conformitat amb 
el que disposen els articles 4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú i 144.c) 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. 
Que ambdues parts, es reconeixen plena capacitat jurídica mútua i estableixen un  
Conveni de col�laboració interadministrativa, amb subjecció a les següents 
CLÀUSULES 
Primera.- L’Ajuntament de Banyoles posa a disposició del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany l’assistència tècnica per tot l’any 2016, per poder realitzar a l’àmbit comarcal 
el control de plagues, especialment urbanes. 
Concretament l’assistència tècnica serà d’un màxim de 3 hores  setmanals x 48 
setmanes = Total màxim anual 144 hores. 
Vista que la perllongació de jornada a l’Ajuntament de Banyoles d’un tècnic auxiliar 
és de 2,5 hores setmanals, i la retribució anual corresponent al complement de 
perllongació és de 1.998,64.-€. 
Excepcionalment, es podrà ampliar aquest nombre màxim d’hores (2,5 *48=120), 
amb la possibilitat de realitzar un total màxim de 24 hores extres a l’any, que es 
retribuiran al preu de 16,53.-€/hora, pel que correspondria un import màxim per 
aquest concepte de 396,72€/any. 



 

 8

Per tant, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany assumirà el cost màxim efectiu de la 
prestació del servei d’hores realment realitzades, que serà d’un topall màxim de 
2.395,36.-€/any, a satisfer a finals d’any, i en concret al mes de desembre, prèvia 
presentació per part de l’Ajuntament de Banyoles de la liquidació efectiva de la quota 
corresponent. 
Tercera.- Aquest conveni de col�laboració interadministrativa tindrà efectes des del 
dia 1 de gener de 2016 i finalitzarà al 31 de desembre de 2016, essent prorrogable 
tàcitament si cap de les dues parts manifesta res amb un termini d’antelació de 3 
mesos.” 

 
Per tot això, es proposa al Ple d’adopció del següent acord: 
Aprovar el conveni de col�laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la realització del servei de 
control de plagues, especialment urbanes, a la comarca del Pla de l’Estany, 
mitjançant l’àrea de serveis públics i medi ambient de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
El Sr. Alcalde   els explica el següent: 
“Aquesta és una ampliació de servei que vol la comarca i que s’ha de donar als  
altres municipis de la comarca. 
El tècnic de l’Ajuntament de Banyoles té la qualificació per fer aquest control, i, ens 
demanen aquestes hores setmanals per fer aquest control en els altres municipis.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del Conveni de col�laboració 
interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany per a realitzar el servei de Control de plagues, especialment urbanes a la 
comarca. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
El Sr. Alcalde  els diu que:  “Si els sembla bé els punts 2) i 3) d’aquesta comissió 
informativa els tractaríem conjuntament perquè el personal laboral i funcionari 
s’han de separar per prendre els acords, però, és el mateix conveni per tots igual.” 
Els quals són:  “Modificació puntual del Conveni col�lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Banyoles” i “Modificació puntual del Pacte de condicions del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles”. 
 
El Sr. Jordi Congost Genís, Regidor de Recursos Humans,   explica el següent: 
“Dir que ens varem reunir amb el Comitè d’Empresa i en la mesa de negociació  
varem arribar a uns acords en dues direccions. 
Pel que fa a les vacances addicionals a partir de l’any 2016 passaríem de 22 dies a 
23.  Això pels funcionaris i els laborals.   Llavors, en funció de l’antiguitat, és a dir,  
15 anys d’antiguitat, 1 dia més; 20 anys d’antiguitat, 2 dies més;  i, 25 anys 
d’antiguitat, 3 dies més.  
Això pel que fa a les vacances addicionals. 
Llavors.   Hi havia els dies d’assumptes propis que també van en relació amb 
l’antiguitat  
És a dir, hem passat de 6 dies tots a què els altres dies van en relació amb 
l’antiguitat. 
A partir del sisè trienni 2 dies més, i, a partir del vuitè trienni un dia més per cada 
trienni vençut.    
Aquests són els acords a què hem arribat amb el Comitè de Personal.” 
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El Sr. Alcalde  els diu que això és el que en resulta del que és la Llei de  
Compliment dels Pressupostos de l’Estat.” 
 
4.2.- Modificació puntual del Conveni col�lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
Vist que el Real Decret Llei 10/2015, de data 11 de setembre (BOE núm.2019, de 
12/09/2015), en el seu article 2 modifica la Llei 7/2007 de l’Estatut dels 
treballadors i afegeix dues disposicions addicionals, la catorzena i la quinzena amb 
la següent redacció: 
 

“Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars per antiguitat. 
Les administracions públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís 
per assumptes propis al compliment del sisè trienni, incrementant, com a màxim, en 
un dia addicional per cada trienni complet a partir del vuitè”. 

 
“Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per antiguitat. 
Cada administració pública podrà establir fins a un màxim de quatre dies  addicionals 
de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics”. 

 
Vist en data 31 d’octubre de 2015, BOE 261, es va publicar el Real Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat públic, amb entrada en vigor el dia 1 de novembre de 2015. En 
l’esmentat text s’han incorporat les esmentades disposicions addicionals com a 
disposicions addicionals  tretzena i catorzena respectivament. 
Vist que per aplicació de l’article 8.3 del Real decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de 
Mesures urgents per a garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la 
competitivitat, van quedar suspesos i sense efecte els articles dels pactes i convenis 
de condicions de treball que no s’ajustaven al previst en aquesta normativa, i en 
particular els que feien referència als permisos per assumptes propis, vacances i 
dies addicionals. 
Vist el que disposen els articles 36 i 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
públic, en el sentit que les matèries referides a calendari laboral, horaris, vacances i 
permisos  seran objecte de negociació amb els representants dels treballadors de la 
Corporació. 
Realitzada la negociació d’aquest temes en Mesa general de negociació de 
l’Ajuntament de Banyoles, en la qual s’acorden els dies addicionals de Vacances i 
assumptes propis que podrà gaudir el personal de la corporació que reuneixi els 
requisits d’antiguitat previstos.     
Vist que aquest acord de mesa general modifica el règim de permisos i vacances 
que consta en el Conveni de Condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Banyoles, i en concret l’article 23 que correspon a les vacances i 
l’article 24.3 relatius als dies d’assumptes propis que podran gaudir el personal de 
la Corporació, en el sentit següent: 
 

“Article 23. Vacances: 
Es modifica l’apartat a), amb la següent redacció: 
a)“El personal laboral de l’Ajuntament, a partir de l’any 2016, podran gaudir de:  

- 23 dies de vacances, amb una antiguitat continuada d’un any com a personal de la 
Corporació. 

- 24 dies de vacances, amb una antiguitat continuada de 15 anys com a personal de la 
Corporació. 

- 25 dies de vacances, amb una antiguitat continuada de 20 anys com a personal de la 
Corporació. 
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- 26 dies de vacances, amb una antiguitat continuada de 25 anys com a personal de la 
Corporació. 

El personal que, a causa de la data d’ingrés,  no li correspongui la totalitat dels 
23 dies de vacances anuals, podrà realitzar la part proporcional”. 

 
Respecte a l’article 24, es modifica el punt 3, que quedaria amb el següent redactat: 
Article 24: Permisos.   
3. Preceptius i no justificats:El personal municipal té dret a gaudir, en el decurs de 
l’any, de 6 dies d’assumptes propis, distribuïts a conveniència seva.  
Tanmateix el personal laboral de la corporació, podrà gaudir de dos dies addicionals 
de permís per assumptes propis al compliment del 6è trienni, i d’un dia addicional 
per cada trienni complert a partir del 8è.   

Aquests dies de permís estan subjectes a les limitacions següents: 
a) No poden acumular-se al període anual de vacances reglamentàries. 
b) És necessària l'autorització del cap de servei corresponent i un informe previ del cap 

de la Unitat de Personal. En cas de silenci, es considera concedida l'autorització. 
c) Les denegacions s'han de comunicar als interessats, per escrit amb una antelació 

mínima de 48 h a la data sol�licitada, sempre que l'esmentada sol�licitud s'hagués 
formulat complint els requisits establerts. 

d) Amb la finalitat de no destorbar el servei en aquelles dates en què sigui previsible 
una acumulació de sol�licituds, s'ha de garantir la cobertura en els llocs de servei 
directe al públic amb els mínims indispensables previstos pels responsables de cada 
servei. 

e) Els dies de permís per assumptes particulars es comptabilitzen en el període comprés 
entre el 1 de gener i el 31 de desembre del mateix any. 

La resta de condicions relatives als dies addicionals d’assumptes propis 
corresponents a l’exercici 2015 estan supeditades als acords de la mesa general. 
No es concedeixen dies de permís no justificats a compte de vacances d'un 
exercici posterior. En tot cas, si es concedeixen aquests dies ha de ser sense 
retribució. 
Les sol�licituds dels permisos s'han de presentar en la Unitat de Personal, 
almenys amb 6 dies naturals d'antelació a les dates sol�licitades, amb la finalitat 
de disposar del temps necessari per emetre el corresponent informe. Aquest 
termini només pot ser menor en casos justificats i urgents. 
El control, la comprovació i el seguiment d'aquests dies i també el de les 
vacances, s'ha de fer mitjançant llistats informàtics que s'han de trametre a tot 
el personal municipal que n'hagi gaudit, i també al cap de l'àrea corresponent 
perquè en doni conformitat.” 

 
S’afegeix una disposició  transitòria, la tercera, amb el següent redactat: 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA: 
Els acords de la mesa general de data 4 de novembre de 2015, referents a la 
modificació del nombre de dies de vacances  i d’assumptes propis, adoptats d’acord 
amb el Real Decret Llei 10/2015, de data 11 de setembre, seran d’aplicació 
transitòriament mentre la normativa legal vigent així ho disposi.”   

 
Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 
meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 
pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 
administracions.  
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
Per tot l’exposat es proposa al Ple: 
Primer.-  Aprovar la modificació puntual dels articles 23 i 24.3 del Conveni col�lectiu 
del personal laboral de  l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007; aprovat pel Ple de la 
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Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el DOGC núm. 4259, de  
12/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 4 del mateix, segons el 
text que s’annexa a la present proposta.  
Segon.-  Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni per l’aplicatiu 
de registre telemàtic de convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat 
social, d’acord amb el Reial Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic 
de convenis. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 
  
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació puntual del Conveni 
col�lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
4.3.- Modificació puntual del Pacte de condicions del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
Vist que el Real Decret Llei 10/2015, de data 11 de setembre (BOE núm.2019, de 
12/09/2015), en el seu article 2 modifica la Llei 7/2007 de l’Estatut dels 
treballadors i afegeix dues disposicions addicionals, la catorzena i la quinzena amb 
la següent redacció: 
 

“Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars per antiguitat. 
Les administracions públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís 
per assumptes propis al compliment del sisè trienni, incrementant, com a màxim, en 
un dia addicional per cada trienni complet a partir del vuitè”. 

 
“Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per antiguitat. 
Cada administració pública podrà establir fins a un màxim de quatre dies  addicionals 
de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics”. 

 
Vist en data 31 d’octubre de 2015, BOE 261, es va publicar el Real Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat públic, amb entrada en vigor el dia 1 de novembre de 2015. En 
l’esmentat text s’han incorporat les esmentades disposicions addicionals com a 
disposicions addicionals  tretzena i catorzena respectivament. 
Vist que per aplicació de l’article 8.3 del Real decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de 
Mesures urgents per a garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la 
competitivitat, van quedar suspesos i sense efecte els articles dels pactes i convenis 
de condicions de treball que no s’ajustaven al previst en aquesta normativa, i en 
particular els que feien referència als permisos per assumptes propis, vacances i 
dies addicionals. 
Vist el que disposen els articles 36 i 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
públic, en el sentit que les matèries referides a calendari laboral, horaris, vacances i 
permisos  seran objecte de negociació amb els representants dels treballadors de la 
Corporació. 
Realitzada la negociació d’aquest temes en Mesa general de negociació de 
l’Ajuntament de Banyoles, en la qual s’acorden els dies addicionals de Vacances i 
assumptes propis que podrà gaudir el personal de la corporació que reuneixi els 
requisits d’antiguitat previstos.     
Vist que aquest acord de mesa general modifica el règim de permisos i vacances 
que consta en el Pacte de Condicions de treball del personal funcionari de 
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l’Ajuntament de Banyoles, i en concret l’article 23 que correspon a les vacances i 
l’article 24.3 relatius als dies d’assumptes propis que podran gaudir el personal de 
la Corporació, en el sentit següent: 
 

Article 23. Vacances: 
Es modifica l’apartat a), amb la següent redacció: 
a)“El personal funcionari de l’Ajuntament, a partir de l’any 2016, podran gaudir de:  

- 23 dies de vacances, amb una antiguitat d’un any de serveis prestats. 
- 24 dies de vacances, amb una antiguitat de 15 anys de serveis prestats. 
- 25 dies de vacances, amb una antiguitat de 20 anys de serveis prestats. 
- 26 dies de vacances, amb una antiguitat de 25 anys de serveis prestats. 

El personal que, a causa de la data d’ingrés,  no li correspongui la totalitat dels 
23 dies de vacances anuals, podrà realitzar la part proporcional”. 
  

Article 24: Permisos.  
3. Preceptius i no justificats:El personal municipal té dret a gaudir, en el decurs de 
l’any, de 6 dies d’assumptes propis, distribuïts a conveniència seva.  
Tanmateix el personal funcionari de la Corporació, podrà gaudir de dos dies 
addicionals de permís per assumptes propis al compliment del 6è trienni, i d’un dia 
addicional per cada trienni complert a partir del 8è.   

Aquests dies de permís estan subjectes a les limitacions següents: 
a) No poden acumular-se al període anual de vacances reglamentàries. 
b) És necessària l'autorització del cap de servei corresponent i un informe previ del cap 

de la Unitat de Personal. En cas de silenci, es considera concedida l'autorització. 
c) Les denegacions s'han de comunicar als interessats, per escrit amb una antelació 

mínima de 48 h a la data sol�licitada, sempre que l'esmentada sol�licitud s'hagués 
formulat complint els requisits establerts. 

d) Amb la finalitat de no destorbar el servei en aquelles dates en què sigui previsible 
una acumulació de sol�licituds, s'ha de garantir la cobertura en els llocs de servei 
directe al públic amb els mínims indispensables previstos pels responsables de cada 
servei. 

e) Els dies de permís per assumptes particulars es comptabilitzen en el període comprés 
entre el 1 de gener i el 31 de desembre del mateix any. 

La resta de condicions relatives als dies addicionals d’assumptes propis 
corresponents a l’exercici 2015 estan supeditades als acords de la mesa general. 
No es concedeixen dies de permís no justificats a compte de vacances d'un 
exercici posterior. En tot cas, si es concedeixen aquests dies ha de ser sense 
retribució. 
Les sol�licituds dels permisos s'han de presentar en la Unitat de Personal, 
almenys amb 6 dies naturals d'antelació a les dates sol�licitades, amb la finalitat 
de disposar del temps necessari per emetre el corresponent informe. Aquest 
termini només pot ser menor en casos justificats i urgents. 
El control, la comprovació i el seguiment d'aquests dies i també el de les 
vacances, s'ha de fer mitjançant llistats informàtics que s'han de trametre a tot 
el personal municipal que n'hagi gaudit, i també al cap de l'àrea corresponent 
perquè en doni conformitat.” 

 
S’afegeix una disposició  transitòria, la tercera, amb el següent redactat: 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA: 
Els acords de la mesa general de data 4 de novembre de 2015, referents a la 
modificació del nombre de dies de vacances  i d’assumptes propis, adoptats d’acord 
amb el Real Decret Llei 10/2015, de data 11 de setembre, seran d’aplicació 
transitòriament mentre la normativa legal vigent així ho disposi. “ 
 

Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 
meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 
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pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 
administracions.  
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
Per tot l’exposat es proposa al Ple: 
Primer.-  Aprovar la modificació puntual dels articles 23 i 24.3 del Pacte de 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles 2004-
2007; aprovat pel Ple de la Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el 
DOGC núm. 4271, de 30/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 
4 del mateix, segons el text que s’annexa a la present proposta.  
Segon.-  Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni per l’aplicatiu 
de registre telemàtic de convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat 
social, d’acord amb el Reial Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic 
de convenis. 
Tercer.-  Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 
  
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació puntual del Pacte de 
condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
4.4.- Sol�licitud de compatibilitat per una segona activitat pública, a temps 
parcial, de la Sra. APP. 
Vist que en data 23 de novembre de 2015, la Sra. APP ha sol�licitat la compatibilitat 
amb una segona activitat pública a temps parcial. Concretament amb l’activitat de 
professora associada tipus 2 del Departament de Dret Públic de la Universitat de 
Girona, amb una dedicació de 2 hores setmanals a la tarda, i pel període de 14 de 
setembre de 2015 a 13 de març de 2016. 
Vist que per Decret de l’Alcaldia de la Corporació núm. 2015.3021, de 24 de 
setembre, es va nomenar la Sra. APP, Interventora de la Corporació amb efectes 
del dia 28 de setembre de 2015. 
Vist l’informe emès pel Servei de recursos humans núm.2015.3147, de data 23 de 
novembre de 2015. 
Vist que es tracta d’una activitat docent, temporal, com a professora universitària, 
a la Universitat de Girona, i relacionades amb el Dret públic, especialment en 
l’àmbit financer i tributari. 
Vist el que disposa la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’Incompatibilitat del 
personal al servei de les Administracions públiques i La Llei 21/1978, de 26 de 
novembre de Incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat de Catalunya, 
i normativa concordant. 
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
Primer.- Declarar d’especial interès la realització de funcions docents universitàries 
per part de la Interventora de l’Ajuntament de Banyoles, Sra. APP. 
Segon.- Autoritzar, per raons d’especial interès per al servei, la superació dels 
límits retributius establerts en els articles 7 de la Llei 53/84 d’Incompatibilitat del 
personal al servei de les Administracions públiques i 5 de la Llei 21/1978 d’ 
Incompatibilitat del personal al servei de la Generalitat de Catalunya. 
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Tercer.- Reconèixer i autoritzar a la Sra. APP la compatibilitat de l’activitat de 
funcionari de l’Ajuntament de Banyoles amb l’activitat de docent, a temps parcial, 
com a professora universitària, a la Universitat de Girona, condicionada a: 
� Les pagues extraordinàries únicament es poden percebre en un dels dos 

llocs de treball. 
� La declaració de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 

l’horari de la interessada, i restarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball. 

� L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment 
de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic. 

Quart.- Aquesta autorització estén els seus efectes com a professora associada del 
Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona en les mateixes condicions 
pels posteriors cursos universitaris.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Sol�licitud de compatibilitat per una 
segona activitat pública, a temps parcial, de la Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
5.1.- Moció dels grups municipals de CiU, Junts per Banyoles i CUP en 
suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent, 
 
RESOLUCIÓ. 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a 
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en 
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui 
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que 
aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim 
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, 
entre altres sentències. 
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Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 
Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar 
la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 
Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge 
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com 
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per 
a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal 
a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot 
quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària 
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. 
Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per 
motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 
Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona 
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la 
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
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s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a 
les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al 
model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als 
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en 
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel 
conjunt de la comunitat educativa. 
Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, 
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, 
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals 
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o 
el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar 
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el 
respecte dels drets fonamentals esmentats. 
Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les 
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de 
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la 
priorització de l’activitat econòmica privada.  
Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, 
el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al 
màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en 
aquest àmbit pel Govern espanyol. 
Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur 
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir 
la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern 
ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, 
transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant 
deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 
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permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, 
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur 
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del 
pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament 
de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
Per aquest motiu els grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament de  
BANYOLES  l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.-  Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ AJUNTAMENT DE BANYOLES  a la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
SEGON.-  Trametre aquest acord a la Presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,   diu que 
vol intervenir per fer un incís: 
“Dir que és un procés d’alliberament nacional molt més llarg del que valoraven 
alguns, sobretot, l’endemà del 27S;  i ple d’obstacles, com s’ha vist. 
Aquesta moció demostra les nostres ganes que això tiri endavant, i de seguir amb 
la nostra línia d’impulsar aquest alliberament i aquest procés independentista.  
Es presenta una proposta que ens hagués agradat que haguéssim pogut recollir 
tots els grups municipals.   I, que en tot cas, només diu això, -que donem suport al 
que ja s’ha dit en el Parlament de Catalunya i a seguir treballant amb aquest procés 
llarg i complex, com dèiem al principi.” 
 
Intervé el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa 
per  Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   i els diu: 
“Dono la benvinguda al grup municipal de la CUP, perquè, hi ha aquells dies difícils 
que un no se’ls entén o no tenen ganes d’entendre’ls, doncs, potser, ara entendran, 
després del mes de juny, el que estem vivint els companys i companyes de 
diferents candidatures que entre d’altres hi ha gent independentista. 
El nostre és un grup d’iniciativa i de membres independents de Banyoles;  és una 
coalició.   El nostre és un programa electoral municipal en què fent referència al 
procés o al tema nacional només parlàvem que volíem un procés  referendat per fer 
una Catalunya lliure, digna i justa. 
Amb aquestes tres idees nosaltres creiem que era suficient per presentar-nos a les 
municipals, però, hi havia una qüestió clau -el tema de la consulta- no fer un pas 
endavant sense haver consultat a la ciutadania.   I, és on ens trobem ara. 
Hi ha una resolució, a posteriori d’unes eleccions, en què tothom va votar el que va 
creure oportú;  perquè de sorpreses en varem tenir.   És una candidatura plural.   
Nosaltres veiem que aquesta resolució és un pas endavant falç, perquè dintre de 9 
dies aquest Parlament que no té govern incomplirà les primeres mesures, ja que en 
30 dies s’han d’aprovar unes lleis. 
Per tant, una resolució que els mateixos que l’han promogut no la poden tirar 
endavant.   Això en primer lloc. 
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En segon lloc.  A mi m’agrada el redactat, però, m’agradaria que qui l’ha estat  
redactant també s’ho hagi cregut.  Estem donant suport a un Parlament 
desobedient.  
Nosaltres i la CUP hem estat constants en què havíem de desobeir totes aquelles 
lleis que no fossin justes.   Per tant, totes aquelles persones que avui hi votaran a 
favor ho faran per la nació o per l’Ajuntament Banyoles ?, perquè, si s’aprova 
aquesta moció, doncs, que reformulin el Pressupost del 2016, que desobeeixin la 
Llei de la -Regla de Gasto-, que ens ve imposada de l’Estat Espanyol.   I, que és 
injusta pels ciutadans i ciutadanes. 
També vull dir que, a alguns els agradaria el titular, -Banyoles dóna suport a la 
Resolució 1/XI i Iniciativa vota en contra-;  i, com que a nosaltres no ens agraden 
els –teatrillos- no votarem a favor pel que els he dit, però, tampoc votarem en 
contra.   Sincerament, facin-s’ho !.  Vostès mateixos !. 
Nosaltres tenim una proposta, un procediment, que els pot agradar o no els pot 
agradar però que és el nostre. 
I per últim.   Això no va per l’equip de govern sinó pels que estan a baix.   No vull 
cap titular que digui que -Iniciativa és -anti-independentista-  perquè no ho és, està 
en contra del procés que alguns estan fent i que no ens agrada;  que el pacten i 
després volen que nosaltres ens hi sumem. 
Això és, com deia en David Fernández en l’anterior legislatura, -arribem a la reunió 
amb la taula parada-.   Doncs, això és amb el que alguns grups polítics s’han  
trobat. 
Per tant, el nostre vot serà d’abstenció.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde  i diu: 
“Suposo que ja han pres nota del que han de posar.   Espero que li hagin fet cas.   
En tot cas, ja ho veurem demà.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la, Moció dels grups municipals de 
CiU, Junts per Banyoles i CUP en suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya, essent la votació de 16 vots a favor (grups municipals:  CiU, Junts per 
Banyoles i CUP) i 1 abstenció (grup municipal: ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació aprova aquesta Moció per majoria absoluta. 
 
5.2.- Moció del grup municipal d’ICV-IdB en suport a l’inici d’un procés 
constituent a Catalunya per decidir-ho tot. 
Catalunya vivim una situació d’emergència que requereix posar en marxa un procés 
de ruptura social, democràtica i nacional amb el sistema polític nascut de la 
transició, que avui es  manifesta esgotat, per tal de garantir un sistema que tingui 
com a principals objectius la solidaritat, la llibertat i la igualtat, després d’anys de 
polítiques autoritàries, socialment regressives i recentralitzadores. Aquesta ruptura 
ja ha començat a veure la llum en forma de diverses formes de mobilització social, 
en defensa del dret a l’habitatge, a l’ocupació, a la sanitat i a l’educació públiques, 
del medi ambient i d’un model econòmic alternatiu basat en diferents formes de 
cooperació social. Ara, cal que prengui forma política a partir d’una ruptura 
institucional i, per això, cal impulsar l’inici d’un PROCÉS CONSTITUENT. 
En un context de globalització econòmica, en el que els poders financers han 
usurpat una bona part de la sobirania popular exercida a través dels estats i les 
seves institucions, aquest procés està profundament imbricat amb les necessàries 
dinàmiques de transformació dels actuals models d’estat, a Espanya i a la Unió 
Europea, que ja no poden garantir amb suficiència els drets de la ciutadania. En 
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aquest sentit, des del respecte de la diversitat i la no subordinació entre aquests 
diferents processos, cal sumar sinergies amb totes les forces que, a l’Estat espanyol 
com a Europa, estan treballant per construir alternatives i espais de govern polític 
de l’economia que retornin a la ciutadania el dret a decidir sobre les seves vides. 
Així, doncs, manifestem el rebuig al TTIP i un pronunciament clar del Parlament de 
Catalunya en contra de la seva signatura per part de la Unió Europea.  
De manera simultània a la construcció d’aquest procés constituent, el nou marc 
institucional sorgit de les eleccions del 27S ha de situar en el centre de l’activitat 
del Parlament de Catalunya i del Govern català les següents prioritats polítiques: 
  
• Apostar per una racionalització de la despesa que prioritzi les polítiques socials i acabi amb 
els processos de privatització de l’estat social.  
• Promoure un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de Catalunya que 
permeti a les institucions catalanes disposar de més recursos per atendre a la situació 
d’emergència social.  
• Millorar les polítiques fiscals amb l’objectiu de reduir els nivells de desigualtat i pobresa que 
viu la societat catalana i millorar l’eficiència de la seva economia.  
• Incorporar tots els mecanismes necessaris per eradicar la corrupció de la vida política i 
social.  
 
El Grup Municipal ICV-IdB proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
1.  Reclamar la presentació urgent dels Pressupostos de la Generalitat per l’any 
2016 amb la priorització d’un PLA DE RESCAT CIUTADÀ que contingui les polítiques 
i els recursos necessaris per encarar la situació d’emergència social que pateixen 
amplies capes de la societat catalana.  
2.  Declarar l’inici d’un PROCÉS CONSTITUENT que necessita assentar-se en el 
pronunciament democràtic de la ciutadania catalana per mitjà d’un referèndum 
d’autodeterminació.  
3.  Donar suport al Parlament i al Govern de Catalunya en les mesures i propostes 
que facin possible el Pla de Rescat Ciutadà i el Procés Constituent.  
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  els diu el 
següent: 
“La CUP ens abstindrem bàsicament perquè estem en un altre escenari.   Això ja ho 
tenim superat. 
Ja ha estat exposat tot en l’altra moció;  però, a nosaltres ens agradaria molt que 
Iniciativa s’hi sumés, en tot cas, com que és un procés similar no ens hi volem 
oposar. 
Per tant, no votarem a favor perquè ho tenim superat.” 
 
El Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de Convergència i 
Unió,   els diu: 
“En aquest cas votarem en contra perquè hem entès que és una moció plantejada 
com a alternativa a la moció anterior.  
Per tant, en aquest cas la moció anterior és la nostra i a aquesta moció votarem en 
contra.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la, Moció del grup municipal d’ICV-IdB 
en suport a l’inici d’un procés constituent a Catalunya per decidir-ho tot, essent la 
votació de 14 vots en contra (grups municipals:  CiU i Junts per Banyoles), 2 
abstencions (grup municipal:  CUP) i 1 vot a favor (grup municipal:  ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació no aprova aquesta Moció. 
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5.3.- Moció del grup municipal de la CUP per exigir una nova llei reguladora 
del dret a l’habitatge i que garanteixi mesures de mínims per fer front a 
l’emergència habitacional. 
Exposició de motius 
I 
L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en 
la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques 
sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació 
ha provocat que moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de 
lloguer del seu habitatge habitual.  
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de 
persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar 
situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, 
econòmica i residencial. 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer 
trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions 
hipotecaries, 8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal 
afegir l’augment de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada 
vegada afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 
397.954 desnonaments des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 
2015 i només en el primer trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments. 
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que 
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la 
manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de 
l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una anomalia en el context 
europeu. A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat 
espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la Plataforma dAfectats per la 
Hipoteca, aquesta situació empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país 
d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos 
buits segons el cens estatal d’habitatge de 2011). 
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la 
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de 
vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge. 
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa 
energètica, entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels 
subministres bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests 
subministres, que han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per 
una part important de la ciutadania.  
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de 
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts 
per les entitats financeres i les empreses subministradores. 
II 
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels 
Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a 
un nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, 
vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. 
Els Estats prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”. 
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i 
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions 
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necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara 
la funció social de l’habitatge. 
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari 
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional 
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals 
celebrats formaran part de l’ordenament intern). 
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens 
ocupa, la regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei 
d’Enjudiciament Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per 
tant, il�legal al ser d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical 
que determina la seva nul�litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat 
reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas 
Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova). 
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor 
de la ciutadania preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional. 
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a 
l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió 
merament de voluntat política. 
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i 
imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. 
Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja 
que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya.  
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció. 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Banyoles PROPOSA: 
PRIMER.  L'Ajuntament de Banyoles aplicarà la Llei d'Habitatge de Catalunya 
(24/2015) al ser l'habitatge una competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya, recollida a l'article 137 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
SEGON.  L’ Ajuntament de Banyoles se solidaritza amb les propostes presentades 
per la plataforma d’afectats per l’hipoteca, perquè s'incloguin dins la llei reguladora 
del dret d'habitatge de l’Estat Espanyol, que són les següents: 
 
Mesures de segona oportunitat. 
Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecaria i la 
Llei d’Enjucidiciament Civil).  
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de 
les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la 
Unió Europea. 
No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors per 
exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l’habitatge habitual com un bé 
inembargable.  
Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i al 
Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos.  
 
Lloguer digne. 
La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament: els 
inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i allargant 
el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari 
pertanyi a un col�lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del 
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o 
un gran propietari d’habitatges. 
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Habitatge garantit. 
Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe i 
les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en 
pagament no disposin d’alternativa habitacional. 
Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, 
fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració 
bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per les persones i unitats 
familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i 
no disposin d’alternativa habitacional.    
Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar el 
desnonament. 
En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en situació de 
vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la 
manca d’habitatge, sense que l’administració competent garanteixi un reallotjament adequat. 
En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix la 
persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la zona on 
aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials. 
Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits en mans 
d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent 
els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries). L’administració 
regularà per Llei els mecanismes que possibilitin aquesta mobilització. 
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% 
dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres, d’acord amb els 
estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim 
professional de 648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% 
dels ingressos i el pagament dels subministres seran assumits per les empreses 
subministradores (veure punt següent). 
 
Subministraments bàsics. 
Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars 
en situació de vulnerabilitat. 
El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es farà 
d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de 
Nacions Unides. 
Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser cobert per 
les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses 
subministradores. 
 
Creació d’un observatori de l’habitatge. 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil. 
Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de l’habitatge a 
Espanya. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges buits, fer el 
seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no 
només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de proposta 
legislativa. 
 
El Sr. Alcalde   els diu: 
“Aquesta és una Moció de la PAH i que el grup municipal de la CUP és qui la porta a 
la consideració del plenari. 
Ha estat consensuat per part de tots els grups un redactat i que aquest mateix 
redactat ha estat, també, consensuat per la gent de la PAH.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,  
dóna la següent explicació: 
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“Des del nostre grup municipal celebrem que finalment hàgim pogut arribar a un 
acord.   Entenem que si es parlen les coses i es debaten, es pot arribar a acords. 
Això ho acabem de demostrar avui.  
En segon lloc.   També celebrem que l’Ajuntament de Banyoles estigui disposat a 
aplicar la Llei d’Habitatge de Catalunya 24/2015.  
I esperem que la llei es desenvolupi en aquesta Ciutat i s’apliqui en tots els casos. 
Nosaltres volíem cedir el torn de paraula als Afectats per la Hipoteca però veiem 
que no han pogut assistir al Ple.   En tot cas, nosaltres no tenim la intenció de 
defensar plenament aquesta moció perquè és una moció d’una entitat.” 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    els diu: 
“A nosaltres ens sap greu que no hagin vingut els Afectats per la Hipoteca perquè 
realment ha estat un esforç posar-nos d’acord.  I, ens hagués agradat compartir 
aquest moment entre tots.” 
 
El Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de Convergència i 
Unió,    els diu el següent: 
“El nostre grup municipal també està d’acord amb la moció tal i com ha quedat al 
final el seu redactat;  mostrant el compromís que tenim amb el treball que s’està 
fent amb Habitatge i deixant clar que l’Ajuntament es regirà, evidentment, per la 
Llei Catalana. 
Però, s’entén que ens hem de solidaritzar amb l’Estat Espanyol per poder tirar 
endavant una llei molt millor;  des del punt de vista que les persones o les famílies 
que estan desfavorides en risc d’exclusió residencial tinguin una llei semblant a la 
que tenim aquí, amb la Llei Catalana. 
Nosaltres estem complint amb la llei i fent les tramitacions per les ajudes a totes 
les famílies que ens ho demanen; parlant, també, amb els bancs per posar pisos a 
disposició de lloguer social i mediant per resoldre casos que estan en situacions de 
dació i condonació del deute. 
Per tant, aquesta funció nosaltres la estem fent i la continuarem fent.” 
 
El Sr. Alcalde  els diu que ara passarem a la votació.   I, la farem a mà alçada.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la, Moció del grup municipal de la CUP 
per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge i que garanteixi mesures 
de mínims per fer front a l’emergència habitacional. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat dels seus membres. 
 
 
El Sr. Alcalde  ara els dóna la paraula als grups municipals per formular  Precs i 
Preguntes. 
 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu: 
“Jo volia fer un comentari.   I dos precs. 
Un comença a estar fart de les rialles segons les argumentacions que faci un grup o 
un altre grup sobre el tema del procés.   Crec, que tothom es mereix el mateix 
respecte pel que fa al procés en un costat o en un altre costat. 
I, això volia que quedés sobre la taula. 
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En segon lloc.   Els veïns i veïnes de la Plaça de les Rodes ens han comentat que en 
un sector del Carrer Rambla s’han retirat les pilones.  Això seria a l’alçada de 
Motors Camps.   I, que això estaria justificat pel que fa al mercat setmanal. 
Els volíem demanar si poden pintar una línia al terra per a la separació dels cotxes 
amb la zona de vianants.   Diem això perquè no se’ns acut res més. 
 
I els veïns i veïnes del trencant de la Ronda Monestir amb el Carrer Jaume Butinyà 

en  ocasions hi ha algun ensurt, ja que el trencant és molt tancat.  

Per tant, demanaríem, si és possible, alguna mesura per reduir la velocitat dels 
cotxes. 
  
El Sr. Alcalde   li diu: 
-Sr. Luengo.  Quant a les rialletes.  Jo li he de dir que aquí en el Ple la gent és molt 
respectuosa amb vostè i amb tots els Regidors i Regidores. 
Per tant, jo crec que algun posat de cara no ha de ser menyspreable cap a la seva 
persona ni per a cap altra persona d’aquest plenari.   Si fos així vostè sap que jo 
com a President i moderador de la sessió hauria de cridar a l’ordre, si es donés el 
cas.  
En tot cas, cadascú defensa el que ha de defensar en aquest Ple;  que ha de ser 
plural i respectuós ja que hi estem lliurement i posats per la ciutadania.   El 
respecte el mereix tothom ja cadascú pensa com pensa i defensa el que defensa 
d’una manera lliure i clara que és com ha de ser. 
-Sobre el tema de la Plaça de les Rodes.   Procurarem buscar una solució i que sigui 
la més adequada pels veïns i veïnes de la zona en concret. 
-La Ronda Monestir.   La Ronda Monestir és una de les vies més amples de la 
Ciutat.   I, la perillositat que hi ha pot ser pels cotxes aparcats a l’esquerra.   Per 
tant, segurament haurem de replantejar aquest tema amb la Policia Local;  el 
posarem a la seva consideració.”     
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP, 
els diu: 
“Ja que s’han convocat els Consells de Barri i que hi ha problemes amb les deixades 
a l’hora de classificar-les, estaria bé que es pogués informar en aquests Consells de 
Barri quina és la millor forma de classificar, quins són els horaris de llançament, i,  
sobretot, que el servei sigui eficient. 
Creiem que hem de treballar per replantejar-nos el model de contenidors que tenim 
a la Ciutat, si són eficients.   Per això, ens agradaria demanar a l’equip de govern 
que comencem a plantejar-nos debats sobre les deixalles i la forma de recollir 
aquestes deixalles ja que seria important arribar a tendir cap a un residu zero.  
Per tant, que és important que aquest Ajuntament s’impliqui perquè això sigui 
possible.” 
 
I el Sr. Alcalde   li contesta el següent: 
“Jo confondria dues coses, el que és el model i l’altre l’incivisme. 
Per tant, aquí això caldria que ho tinguéssim clar. 
Vostès opinen d’un model;  la qual coses és molt defensable.   Això jo no ho critico.    
El que passa que els problemes que tenim amb les deixalles i, ben a prop d’aquí, 
més que d’un model és d’incivisme. 
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Som una comarca petita.  Hi ha un model consensuat amb tota la comarca; amb un 
plec fet pel Consell Comarcal.   Per tant, això tindrà una data de caducitat i quan hi 
hagi aquesta data de caducitat podem parlar del que els sembli. 
En els Consells de Barri n’hem parlat.  I, fins i tot anem a veure contenidors i a la 
gent on ho tira, i, en parlem.  
La veritat és que la informació es dóna i la gent sap on ho han de tirar. 
En tot cas, el lloc més problemàtic és aquí al darrere.   Hi hem posat uns cartells 
per cada contenidor i ara es posaran aquests cartells a tots els llocs per donar 
aquesta explicació i per conscienciar a la gent. 
Per tant, el model que tenim avui és aquest.   Jo no defujo que en un futur se’n 
pugui parlar però crec que avui hem de debatre més l’incivisme per més que vostès 
vulguin plantejar un model.” 
 
El Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, REgidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles,    els diu: 
“Tinc un prec sobre els horts urbans del Pla de la Coromina. 
Nosaltres creiem que respecte l’efecte visual dels horts urbans podria ser més 
vigilat.   
I, si es fan informes sobre el tema dels arbrats de la Ciutat i del perímetre de 
l’Estany, volem saber si s’ha planteja alguna poda de seguretat a causa que durant 
les ventades han caigut moltes branques. 
Quant als residus.  Nosaltres també volem fer referència a més del model a 
l’incivisme i a la falta d’informació.   Però, quan al model faig una petició que, a 
molts llocs ja estan establint d’altres models, tal i com ha dit la Sra. Pazos, que és 
el model de -residu zero-.  És un model, a més de la recollida, de la incidència de 
qui produeix el residu. 
Per tant, jo faria més incís que potser algun dia hauríem de tenir un debat tots els 
grups de la Corporació de com enfoquem això a la llarga, perquè ja sabem que és 
un tema una mica difícil.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu que fent referència al tema dels residus crec que ja ha estat 
contestada aquesta qüestió, tot i que, els models es poden discutir sempre. 
     
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües, respon 
que: 
Referent al prec li he de donar tota la raó. 
Aquests horts urbans del Pla de la Coromina tenen més impacte visual dins el 
paisatge de Banyoles que els horts de Can Puig que són els primers que es varen 
fer.   I, ja hem requerit als usuaris d’un hort en concret perquè no es torni a 
repetir. 
   
Pel que fa al tema dels arbres. 
He de dir que cada any es planifiquen les podes de tots els arbres de Banyoles i no 
d’una manera sistemàtica, sinó que s’inspeccionen tots durant tot l’any. 
Això fa que puguis actuar d’una manera més directa en un sector que en un altre.   
I, de totes aquestes podes hi ha un informe de l’àrea on es marquen per sectors i  
per espècies. 
Bàsicament, se centren de novembre a febrer;  i fa una colla d’anys que se segueix 
fent d’aquesta manera. 
I quan ens informes els serveis meteorològics d’alguna ventada forta, abans no 
passi res, el tècnic responsable de l’arbrat i a petició de l’equip de govern fa una 
inspecció en les zones més vulnerables. 
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Per tant, és un tema que ens preocupa;  com, també, per un accident a qualsevol 
ciutadà o ciutadana. 
 
El tema de la recollida d’escombraries. 
És un tema recurrent.   El Sr. Luengo fa unes setmanes ens va fer arribar una 
qüestió sobre aquest tema, també. 
Això, sobretot, s’ha accentuat molt aquest estiu ens aquests contenidors cèntrics, 
tal i com comentava el Sr. Alcalde. 
S’han canviat les bocanes d’aquests sectors localitzats i s’han instal�lat aquests 
cartells que són més advertiment, però, d’un advertiment molt directe, dient que 
poden ser sancionades les persones de entre 125,00 a 3.000,00 euros en funció del 
que passi. 
Hi ha el tema de la poda, que es fa un dia a la setmana, i que quan es fa s’avisa 
perquè ho retirin. 
També, hi ha actes d’incivisme, en què hi deixen des de portes, sofàs, 
electrodomèstics grans,  abandonats, i que tot i així cada dia al matí es fa una 
repassada per poder retirar això. 
El tema del rebuig es recull cada dia.   Això es fa a partir de l’estiu. 
I, per arribar al residu zero alguns apuntaven el recull porta a porta. 
També, tot i ser a nivell comarcal es fa un recull porta a porta quant al cartró per 
als comerços.  S’ha de felicitar a tothom perquè el rebuig del cartró que es genera 
és de molt bona qualitat     
Doncs, bé, amb el tema dels residus estem en aquest punt i mirem d’anar 
avançant, però, som una de les primeres comarques en la qualitat del residu que es 
recull, i, que estem per sobre del 50% de selectiva.   En falta però hi estem a 
sobre.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu: 
“En tot cas, vull dir que la Moció presentada per part de la PAH, i que vostès han 
estat en la votació però no han estat en el debat, ha estat possible l’acord entre 
tots els grups municipals;  i dir que s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió i els diu:  “Moltes gràcies a tots i a totes.” 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20 
h 15 m del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


