ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 31
DE MARÇ DE 2014

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre del dia 31 de març
de 2014, 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.
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

Hi és

El Sr. Alcalde els diu: “Si els sembla anem a començar aquesta convocatòria de
la sessió del Ple Ordinari del dia d’avui.”

El President obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se d’urgència, i recauen sobre
aquests els acords que a continuació es relacionen:

PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 24 de febrer de 2014 ordinari.
El Sr. Alcalde diu: “El primer punt seria l’aprovació de l’acta de la sessió passada
del dia 24 de febrer. Em sembla que no ens han fet arribar cap esmena, per tant,
entendria que s’aprova.”
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 24 de febrer de 2014
ordinari.
El Sr. Alcalde diu: “Ara passem al següent punt que és de donar compte de les
Resolucions d’Alcaldia. D’acord.”
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del 17 de
febrer al 21 de març de 2014.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 17 de
febrer al 21 de març de 2014 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm.
2014.473, de 17 de febrer de 2014, al núm. 2014.860, de 21 de març de 2014.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde diu: “Ara donem compte de la sentència 115/14.
Sr. Secretari si vol llegir.”
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1.3.- Donar compte de la sentència 115/14, judici de faltes 1566/2013,
dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Girona.
Es dóna compte de la sentència núm. 115/14, dictada en el procediment de Judici
de Faltes 1566/2013, seguit per una falta de danys a béns municipals (tancats de
fusta), per la qual s’ha absolt a MB.
La sentència és susceptible de ser apellada.
El Sr. Alcalde
els diu:
“Aquesta és una sentència en què la Policia Local va
identificar a una persona que feia malbé el mobiliari urbà.
Malgrat la identificació, la sentència no va ser condemnatòria però dóna peu a un
recurs d’apellació. Per tant, faríem aquest recurs d’apellació...
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
I, n’hi ha una altra...

Sr. Secretari.”

1.4.- Donar compte de la providència dictada per la Sala del Contenciós
Administratiu, Secció 4a., del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(recurs d’apellació 51/2013).
Es dóna compte que per part de la representació de SJF i DVC s’ha interposat
recurs per defecte de jurisdicció contra la sentència núm. 1083/2013, de data
22/10/2013, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, havent-se
tramès les actuacions a la Sala de Conflictes del Tribunal Suprem.
El Sr. Alcalde
diu:
“Aquesta és una sentència que ja es va guanyar pel
contenciós administratiu sense recurs. Llavors, el que s’ha fet és anar al Tribunal
Suprem, el que seria la Sala de Conflictes.
De fet, aquest cas està guanyat per l’Ajuntament i si van a la Sala de Conflictes ja
diran el que creguin oportú. Però, ja n’havíem donat compte d’aquesta sentència
en el seu moment.
Per tant, ja veurem si s’accepta o no per aquesta Sala de Conflictes, del Tribunal
Suprem, tot i que el que queda clar és que aquesta sentència està guanyada pel
contenciós administratiu i que és inapellable en aquest sentit.
Hi havia aquesta escletxa de la Sala de Conflictes i l’han utilitzada.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde
diu:
“Ara, passem al primer punt de la següent comissió
informativa.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
COMISSIO INFORMATIVA DE PROMOCIO ECONOMICA I PROGRAMA DE
BARRIS
2.1.- Resolució d’allegacions formulades contra el Plec de clàusules
administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir la concessió
demanial d’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a
l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic.

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de
2014 va aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que han de regir la concessió demanial de l’ús comú especial de la via
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pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren
turístic.
Atès que aquest plec de clàusules particulars, de conformitat amb el que disposa
l’article 66.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals, ha estat en exposició pública a efectes d’examen i
reclamacions per un termini de 30 dies hàbils següents a la publicació de l’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (núm. 26 de 7 de febrer de 2014), el
qual ha finalitzat el dia 14 de març de 2014.
Vist l’escrit presentat per la Sra. MRR, en data 28 de febrer de 2014 i RGE núm.
2542, que a continuació es transcriu:
“Exposa: Estic interessada en la gestió del tren turístic de Banyoles. No obstant en
relació als plecs hi ha una discordança pel que fa a la parada de la plaça Major.
Aquest servei hauria d’estar operatiu per Setmana Santa i estiu (de juliol a
setembre) i no tot l’any ja que no hi ha volum d’usuaris.
Demana: Que tingui per realitzades allegacions en front els plecs en relació a
aquest extrem i les estimi per un tema de viabilitat econòmica”.
Atès que el règim de parades a la Plaça Major figura establert a la clàusula 4.4.
“Estacionament i parades” de l’annex 1 del plec de clàusules anteriorment referit,
redactat com segueix:
“El tren turístic haurà de fer obligatòriament una parada per deixar i recollir
passatgers a la Plaça Major i podrà fer parades també a la plaça Monestir, a plaça
Santa Maria i a la Plaça dels Estudis i en altres indrets, aquests amb autorització
prèvia de l’Ajuntament. En cap cas es podrà estacionar en aquests indrets”.
Vist que la clàusula 4.2 “Horaris i freqüències” de l’annex 1 de l’esmentat plec de
clàusules estableix que la temporada alta correspon als dies de setmana santa i el
període comprès des del pont de Sant Joan fins el pont de l’11 de setembre) i que
la temporada baixa queda establerta per a la resta del període de funcionament del
tren turístic per a la ruta principal.
Atès que amb l’objectiu de promoure la concurrència competitiva entre empresaris
del sector, aquesta Comissió Informativa considera convenient acceptar l’allegació
formulada per la Sra. MRR, en el sentit que la parada del tren a la Plaça Major, per
deixar i recollir passatgers, només tingui caràcter obligatori durant la temporada
alta i poder fer-la, si hi ha usuaris, durant la temporada baixa.
Atès que ha estat observat un error material en la transcripció del tercer paràgraf
de la clàusula 4.2 de l’annex 1 de l’esmentat plec, on diu: “Durant la temporada
baixa (resta del període): els dilluns (excepte festius que caldrà consensuar el canvi
de dia amb l’Ajuntament) i de dimecres a diumenge, ambdós inclosos, .......”, ha de
dir: “Durant la temporada baixa (resta del període): de dimarts a diumenge,
ambdós inclosos, ......”.
Vist l’escrit d’allegacions al plec de clàusules de la concessió del tren turístic
presentat, en data 13 de març de 2014 i RGE núm. 3144, per l’empresa Transports
Elèctrics Interurbans, S.A. (TEISA), que a continuació es transcriu:
“EXPOSA
Que TEISA és concessionària del servei públic regular de transport de viatgers per carretera
entre Santa Coloma de Farners, Girona, Olot i Ripoll amb prolongacions (s.p.r.t.v.c. V-6464GC-64-GI) on es presten diversos serveis regulars amb parades als municipis del Pla de
l’Estany com Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de
Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà.
Que en data 07/02/14 es va publicar al número 26 del BOP de la província de Girona l’anunci
1062 sobre concurs públic per a l’adjudicació d’una concessió demanial, aprovant el “plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir la concessió
demanial d’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a l’explotació
d’una activitat econòmica de tren turístic”, sotmetent-lo a informació pública i atorgant 30
dies hàbils a efectes d’examen i reclamació.
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Que, i dins d’aquest període, aquesta empresa fa arribar la següent
ALLEGACIÓ
Malgrat el plec de clàusules esmenta que la concessió demanial d’ús comú especial és de la
via pública del municipi de Banyoles, en diferents clàusules del plec explícitament es recull
que les rutes a realitzar pel tren turístic són interurbanes:
- Annex 1. Clàusula 2 “Objectius”

...
Una part d’aquesta ruta principal transcorre pel municipi de Porqueres....
...
També com que es preveu que es puguin realitzar altres rutes especials i personalitzades,
tant dins com fora del terme municipal de Banyoles, sempre dins la comarca del Pla de
l’Estany, s’ha obtingut autorització per circular per les vies dels municipis de Porqueres,
Camós, Serinyà i Fontcoberta.
- Annex 1. Clàusula 4 “Rutes i freqüències”. 4.1 “Rutes”. 4.1.1. “Ruta principal”
...
... i es dirigeix a l’Església de Santa Maria de Porqueres (situada en el terme municipal de
Porqueres) on gita i torna en direcció a Banyoles, ...
- Annex 1. Clàusula 4 “Rutes i freqüències. 4. “Rutes”. 4.1.2. “Rutes especials i
personalitzades”
Els licitadors podran proposar altres rutes turístiques dins l’àmbit de la comarca del Pla de
l’Estany que serveixin de nexe d’unió entre els recursos turístics de Banyoles i els altres
municipis contigus, ... com ara:
...
Visita turística a l’ermita de Sant Vicenç de Camós i la de Santa Magdalena de Noves.
Ruta a l’estany intermitent de la platja d’Espolla i al Parc de les Coves Prehistòriques
de Serinyà.
Altres rutes proposades pels licitadors i acceptades per l’òrgan de contractació, ...
- Annex 2. “Plànols”
1. Ruta principal: Banyoles – Porqueres - Banyoles
2. Rutes especials i personalitzades:
a. (blau) ruta circumvallació Estany: Banyoles–Porqueres Banyoles
b. (verd) ruta Estunes: Banyoles-Porqueres–Banyoles
c. (vermell) ruta Camós: Banyoles–Porqueres–Camós–Banyoles
d. (groc) ruta Serinyà. Banyoles-Porqueres–Fontcoberta–Esponellà–Serinyà
De fet, que els licitadors proposin aquestes o altres rutes (siguin urbanes, com interurbanes)
és objecte de valoració i de puntuació en els criteris inclosos a la clàusula 22.1.1. “2.
Proposta de gestió”.
Per tant, i tenint en compte que es plantegen rutes interurbanes seria d’aplicació la Llei
12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant
vehicles de motor, i el seu Reglament recollit al Decret 319/1990, de 21 de desembre, el
qual recull al seu Article 1 “Els serveis regulars interurbans son els que transcorrent total o
parcialment fora de l’àmbit urbà definit a l’article 29 de la Llei 12/1987, de 28 de maig, i es
presten de conformitat amb uns itineraris lineals o unes xarxes zonals amb calendari i horari
prefixats”. No obstant, aquesta llei i el seu reglament no queden recollits a la clàusula 2 del
plec “Caràcter de la concessió i règim jurídic”.
Conseqüentment, i a diferència del que es recull al plec
- Annex 1. Clàusula 2 “Objecte de la concessió”
...
Les funcions del tren són estrictament de transport turístic i degut a les característiques
d’aquest tipus de transport no es podran carregar passatgers amb equipatge ni realitzar
funcions de transport urbà de passatgers ni cap altre funció que l’especificada en aquest
plec.
no queden incloses les incompatibilitats amb el transport interurbà de passatgers i, per tant,
pot quedar en conflicte amb el servei prestat per TEISA.
Addicionalment, esmentar l’existència de la Sentència nº 79/2008 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, on s’indica l’ampliació de la Llei 12/1987 i el seu Reglament en el tipus
de servei objecte de licitació, així com l’obligació de disposar per part de l’adjudicatari del
títol de transportista (actualment denominada “competència professional”).
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I és per tot això que
SOLLICITA
Primer i únic.- Es tingui per presentada l’allegació al plec descrita i, en base als arguments
esmentats, es consideri la inclusió de la Llei 12/1987 i el seu reglament recollit al Decret
319/1990, de forma que es garanteixi que el servei licitat i les propostes dels licitadors no
envaeixin les competències del transport regular de viatgers i, concretament, els prestats en
els s.p.r.t.v.c. del que és concessionària TEISA”.

Vista la sentència núm. 79/2008 pronunciada en data 28 de gener de 2008 per la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Secció cinquena) desestimant un recurs d’apellació interposat en relació a
l’adjudicació de l’explotació de circuits turístics amb dos vehicles de tracció
mecànica, mitjançant concurs obert, segons la qual:
“... debe considerarse que dicho servicio entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley
12/1987, de 28 de mayo, que regula el transporte de viajeros de carretera mediante
vehículos de motor. En efecto, si se atiende a la definición de conceptos que realiza el
artículo 1º.2 de dicha Ley, no puede negarse que el objeto de ka concesión consiste en el
desplazamiento de personas de un lugar a otro (transporte), que realizan una serie de
usuarios (viajeros), utilizando un medio de transporte especialmente diseñado para el
transporte de viajeros (vehículos a motor) y que se desplazan por vías aptas para la
circulación de vehículos (carreteras).......”
“En consecuencia, el hecho de que el contrato verse sobre la prestación de un servicio de
transporte de viajeros mediante vehículos de motor hace exigible el título de transportista
que determina el artículo 10.1 de la Ley 12/1987, de 28 de mayo,.....”

Atès que, tenint en compte la sentència núm. 79/2008 esmentada a l’apartat
anterior i el que disposen tant la Llei 12/1987, de 28 de maig com el seu
Reglament, aquesta Comissió Informativa considera suficientment argumentada
l’allegació formulada per l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, S.A. en el seu
escrit de data 10 de març de 2014 (RGE núm. 3144 de 13.03.2014) i procedeix
acceptar-la, modificant i adaptant les clàusules del plec a les que sigui d’aplicació la
Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor i el Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor, tot plegat per garantir que dita concessió demanial
no envaeixi competències dels serveis públics regulars de transport de viatgers per
carretera.
Vist l’escrit d’ampliació d’allegacions al plec de clàusules de la concessió del tren
turístic presentat, en data 14 de març de 2014 i RGE núm. 3381, per l’empresa
Transports Elèctrics Interurbans, S.A. (TEISA), que a continuació es transcriu:
“EXPOSA
Que en data 07/02/14 es va publicar al número 26 del BOP de la província de Girona l’anunci
1062 sobre concurs públic per a l’adjudicació d’una concessió demanial, aprovant el “plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir la concessió
demanial d’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a l’explotació
d’una activitat econòmica de tren turístic”, sotmetent-lo a informació pública i atorgant 30
dies hàbils a efectes d’examen i reclamació.
Que, dins d’aquest període, aquesta empresa va fer arribar ahir dia 14/03/14 una allegació
que desitjaria ampliar, afegint la següent
SOLLICITUD
Primer i únic.- El plec contempla en la seva clàusula 7. Durada de la concessió,
“L’activitat de tren turístic s’haurà d’iniciar en el termini màxim d’un mes a comptar des de
l’endemà de la formalització del contracte en document administratiu i se n’haurà de deixar
constància mitjançant acta signada per ambdues parts”.
Tenint en compte aquest termini, i que entre la formalització del contracte i l’adjudicació no
existiran més de 15 dies hàbils (clàusula 25. Formalització del contracte), a la pràctica
suposa que els licitadors hagin de disposar prèviament d’un tren turístic, pel que es
produeixen dos situacions:
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No es podrà oferir un tren turístic nou, fet que podria ser en detriment de la qualitat
del servei que es pretén prestar.
No es donarien condicions perquè qualsevol licitador amb solvència tècnica i
econòmica pugui licitar al servei objecte de concurs.
Actualment i atenent a la situació de crisis econòmica, els fabricants de trens turístics no
disposen d’estoc de materials ni de vehicles, pel que el termini d’entrega d’aquests tipus de
vehicles oscilla entre els 3 i els 6 mesos.
Per tot això, ES SOLLICITA QUE EL PLEC PUGUI INCLOURE UNA AMPLIACIÓ DE TERMINI
ENTRE L’ADJUDICACIÓ I L’INICI EFECTIU DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI QUE CONTEMPLI
ELS TERMINIS DE FABRICACIÓ D’UN TREN TURÍSTIC, I QUE AQUEST SIGUI COM A
-

MÍNIM DE 3 MESOS, I COM A MÀXIM DE 6 MESOS”.
Atès que aquesta Comissió Informativa considera que les raons en que es
fonamenta l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, SA per demanar l’ampliació
de l’inici de l’activitat de tren turístic no són suficients per estimar l’allegació
perquè la concurrència a la licitació de les persones interessades només queda
limitada a les característiques i especificacions mínimes requerides a la clàusula 3
de l’annex 1 del plec pel vehicle que proposin fer servir per a l’activitat de tren
turístic i no al fet de no poder oferir un tren turístic nou de compra.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Estimar l’allegació formulada per la Sra. MRR, al tercer paràgraf de la
clàusula 4.4 de l’annex 1 del plec de clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars que han de regir la concessió demanial de l’ús comú especial
de la via pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una activitat
econòmica de tren turístic, en el sentit que la parada del tren a la Plaça Major, per
deixar i recollir passatgers, només tingui caràcter obligatori durant la temporada
alta i poder fer-la, si hi ha usuaris, durant la temporada baixa, amb l’objectiu de
promoure la concurrència competitiva entre empresaris del sector.
Segon. Modificar el tercer paràgraf de la clàusula 4.4 de l’annex 1 del plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir la
concessió demanial de l’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles
per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic, com a conseqüència de
l’adopció de l’acord anterior, que quedaria redactat tal com segueix:
“El tren turístic haurà de fer obligatòriament una parada per deixar i recollir
passatgers a la Plaça Major, durant la temporada alta ( els dies de Setmana Santa i
el període comprès des del pont de Sant Joan fins el pont de l’11 de setembre) de
cada any i durant la temporada baixa (resta del període) només l’haurà de fer si hi
ha usuaris. També podrà fer parades, si hi ha usuaris, a la Plaça Monestir, a Plaça
Santa Maria i a la Plaça dels Estudis i en altres indrets, aquests amb autorització
prèvia de l’Ajuntament. En cap cas es podrà estacionar en aquests indrets”.
Tercer. Modificar el tercer paràgraf de la clàusula 4.2 de l’annex 1 del plec de
clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir la
concessió demanial de l’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles
per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic, degut a un error
material de transcripció, que quedaria redactat tal com segueix:
“Durant la temporada baixa (resta del període): de dimarts a diumenge, ambdós
inclosos, des de les 11 hores del matí fins a la 1 del migdia i des de les 5 hores de
la tarda fins a les 6 de la tarda (sortida de l’últim viatge), amb una freqüència d’1
hora”
Quart. Estimar l’allegació formulada per l’empresa Transport Elèctrics Interurbans,
SA (TEISA) a través del seu escrit del dia 10 de març de 2014 (RGE núm. 3144 de
13.03.2014) contra el plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que han de regir la concessió demanial de l’ús comú especial de la via
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pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren
turístic, de tenir en consideració la inclusió de la Llei 12/1987, de 28 de maig i el
seu reglament aprovat mitjançant el Decret 319/1990, de 21 de desembre, de
regulació del transport de viatgers per carretera, a fi i efecte de garantir que dita
concessió demanial no envaeixi competències dels serveis públics regulars de
transport de viatgers per carretera.
Cinquè. Modificar les clàusules que a continuació es detallen del plec de clàusules
administratives, econòmiques i tècniques particulars que han de regir la concessió
demanial de l’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a
l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic, com a conseqüència de
l’estimació de les allegacions formulades adoptada en l’acord anterior, en el
següent sentit:
-

-

-

-

-

-

Incorporar les següents normes a la relació de la clàusula 2 “Caràcter de la concessió i
règim jurídic” :
. Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor.
. Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.
Afegir a la clàusula 17. “Requisits i condicions per licitar” l’exigència de que l’empresari,
a més de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional o
tècnica, disposi del títol que l’habiliti per exercir de transportista (competència
professional per al transport interior i internacional de viatgers), d’acord amb el que
disposa el títol primer de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera
mitjançant vehicles de motor.
Addicionar també a la relació de documentació que serà requerida al licitador proposat
per la Mesa de contractació de la clàusula 24.2. “Obertura sobre C” l’acreditació del títol
per exercir de transportista.
Rectificar el segon paràgraf de la clàusula 1 “Objecte de la concessió” de l’Annex 1 que
queda redactat com segueix: “Les funcions del tren són estrictament de transport turístic
i degut a les característiques d’aquest tipus de transport no es podran carregar
passatgers amb equipatge ni realitzar funcions de transport urbà ni interurbà de
passatgers ni cap altra funció que l’especificada en aquest plec”.
Rectificar el sisè paràgraf de la clàusula 2 “Objectius” de l’Annex 1 que queda redactat
tal com segueix: “Això no obstant, si les rutes ofertes per l’adjudicatari de la concessió
passen per carreteres interprovincials, aquest haurà d’acreditar davant l’Ajuntament
haver obtingut les corresponents autoritzacions dels ens competents, abans de la
implantació de cada ruta”.
Afegir a la clàusula 4.1. “Rutes” de l’Annex 1 el següent redactat: “ Les rutes que
transcorrin total o parcialment fora de l’àmbit urbà definit a l’article 29 de la Llei
12/19877, de 28 de maig, no podran envair les competències dels serveis públics
regulars de transport de viatgers per carretera”.

Sisè. Desestimar l’allegació formulada per l’empresa Transport Elèctrics
Interurbans, SA (TEISA) a través del seu escrit del dia 14 de març de 2014 (RGE
núm. 3381 de 14.03.2014) contra el plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars que han de regir la concessió demanial de l’ús
comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una
activitat econòmica de tren turístic, d’incloure una ampliació de termini entre
l’adjudicació i l’inici efectiu de la prestació del servei que contempli els terminis de
fabricació d’un tren turístic, d’entre un mínim de 3 i un màxim de 6 mesos, per
considerar que la concurrència a la licitació de les persones interessades només
queda limitada a les característiques i especificacions mínimes requerides a la
clàusula 3 de l’annex 1 del plec pel vehicle que proposin fer servir per a l’activitat
de tren turístic i no al fet de no poder oferir un tren turístic nou de compra.
El Sr. Alcalde
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diu: “Gràcies Sr. Secretari.

En tot cas, el dia de festa s’ha de posar perquè s’havien posat 7 dies a la setmana i
1 dia ha de ser de descans. Aquí hi havia un error.
Sra. Joana Vilà si vol afegir alguna cosa. Té la paraula.”
La Sra. Joana Vilà Brugué, Regidora de Promoció Econòmica, diu:
“Gràcies Sr. Alcalde. Bona nit, Regidors, Regidores.
Doncs, bé, portem a la consideració del Ple les allegacions formulades per part de
la Sra. MR, i també de l’empresa TEISA.
Tal i com ha comentat el Sr. Secretari la Sra. MR, en la seva allegació el que
demanava és l’obligatorietat de parar tant a la Plaça Major com a la Plaça Monestir,
com a la Plaça de Santa Maria dels Turers, i que fos en la temporada alta. I, que
en la temporada baixa, que evidentment també es podia donar aquest servei, però,
que no fos obligatori.
En aquest cas, parlem de -parada no parlem d’estacionament-. –Parada- vol dir
recollir i deixar passatgers, i, en cap cas, tal i com estableix el plec de condicions,
no hi haurà estacionament en aquests llocs.
Per part de les allegacions formulades per la persona jurídica, en aquest cas la
TEISA, el fet que en el plec es preveia la possibilitat de fer rutes interurbanes dins
de la comarca fa necessari integrar i adaptar el plec en el sentit d’incorporar la Llei
12/87, de 28 de maig, que regula el transport de vehicles de carreteres mitjançant
vehicles de motor així com també el seu reglament. Això, perquè quedi clar que
les funcions del trenet són de transport ben bé turístic i no de passatgers.
També, s’ha d’incloure en el plec com a requisit necessari per licitar la llicència que
l’empresari disposi del títol que l’habiliti per exercir de transportista, d’acord amb el
que preveu la referida llei.
Quant a la tercera allegació, també, formulada per l’empresa TEISA, evidentment
l’activitat de tren turístic tal i com es disposa en el plec s’haurà d’iniciar en el
termini màxim d’un mes, a comptar des de l’endemà de la formalització del
contracte.
Per tant, des de la formalització del contracte a l’inici de l’activitat no
poden mediar més de 15 dies.
En aquest sentit, l’empresa ens demanava ampliar el període que en cap cas podia
ser inferior a 3 mesos i superior a 6. Nosaltres, en cap cas, havíem inclòs en el
plec que havia de ser de compra, havia de ser de nou o havia de ser de lloguer, i, el
que diu l’empresa és que ells poden portar el tren, i que no necessariament ha de
ser de compra sinó que també pot ser de lloguer. Per tant, aquest termini que
demanen de 3 mesos mínim i de 3 mesos màxim, se’ls ha de desestimar.
I, per tot això exposat, s’accepta la primera allegació.
Per tant, sí que
l’obligatorietat només serà del període de temporada alta i no de temporada baixa.
La segona allegació també s’integra i es modifica en el plec la incorporació
d’aquesta llei en el reglament i també el requisit necessari de disposar d’aquest títol
que l’habiliti per exercir de transportista.
I, la tercera allegació la desestimem
pels motius que he comentat.
Gràcies Sr. Alcalde.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sra. Vilà.

Sr. Luengo.”

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu: “Bona nit a totes i a tots.
Només explicar el sentit del vot. Iniciativa varem votar en contra de l’aprovació de
les bases d’aquest concurs, i, entenent que les modificacions són correctes i
s’adeqüen al que hauria de ser, el nostre vot serà d’abstenció.”
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El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies Sr. Luengo.
Els altres grups m’han dit que
no volien tenir la paraula, per tant, passem a la votació.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’
Aprovació de la
Resolució d’allegacions
formulades contra el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques
particulars que han de regir la concessió demanial d’ús comú especial de la via
pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren
turístic,
essent la votació de
14
vots a favor (dels grups municipals:
Convergència i Unió, Jordi Bosch Lleó, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles), i
3 abstencions (dels grups municipals: CUP i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
El Sr. Alcalde els diu: “Ara sí que s’ha acabat el termini d’allegacions, per tant,
ara s’hauran de presentar les pliques.

I, ara passem a l’altra comissió informativa.
Ja saben que això és recurrent i serà recurrent d’anar enviant documentació,
almenys de moment, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en relació al
Pressupost General de l’exercici del 2014 i de la seva avaluació.
És de donar compte. Sr. Secretari si vol llegir la proposta.”
COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIO GENERAL I HISENDA
3.1.- Donar compte de la Informació tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques en relació al Pressupost General de l'exercici de
2014, i de l’Avaluació a efectes del que disposa la LO 2/2012, d'Estabilitat
Pressupostària.
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, estableix
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que la informació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2014 i el
Pressupost de l’exercici de 2014 del Consorci de l’Estany i del Consorci Esportiu de
l’Estany de Banyoles, com a ens dependents d’aquest Ajuntament ha estat tramesa
amb data 18 de març de 2014, núm. registre de sortida 2014.1707.
Es dóna compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats
a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que el Pressupost de l’Ajuntament, el
del Consorci de l’Estany i el del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, per
l’exercici de 2014:
1. Compleixen amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària,
2. Compleixen amb l’objectiu de la “Regla de Gasto”,
3. El nivell del deute viu és de 9.816.955,88€.
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies.
És això.
Ja ho dèiem en l’aprovació dels Pressupostos que havíem de donar
compte que complíem en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la Regla de la
Despesa.
Saben que és un 1,5% més que l’exercici passat. L’any que ve serà un 1,7% i
d’aquí a dos anys serà un 1,9%. I, el deute es manté per sota del 75%. No està
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al llindar del 60 o 63%.
Per tant, diríem que complim, i, per tant, que no és
d’aplicació aquesta llei que ens agrada tant..., la Llei de Racionalització i de
Sostenibilitat de l’Administració Local.
Això que he dit, -que ens agrada tant- és
en sentit metafòric, s’entén, de la paraula.
Per tant, és un tema de donar compte.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde diu:
Sr. Secretari.”

“També, el segon punt és de donar compte.

3.2.- Donar compte del Plans Pressupostaris a Mig Termini, període 20152017.
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 2015-2017, ha
estat tramesa amb data 27 de març de 2014, núm. registre de sortida 2014.2009
ES DONA COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2014.893 de data 26 de març de
2014, d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2015-2017,
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.
I, el Sr. Alcalde diu:
“Sr. Butinyà, si vol desenvolupar aquestes hipòtesis, que
no deixen de ser hipòtesis...”
El Sr. Lluís Butinyà Teixidó, Regidor d’Hisenda, diu: “Gràcies, Alcalde.
Els Plans Pressupostaris a mig termini són una declaració d’intencions del govern
municipal que estem obligats a presentar al Ministeri.
Contempla entre d’altres aspectes el no augment de la pressió fiscal, garantir
l’estabilitat pressupostària, i, com deia l’Alcalde, són previsions; tenim en compte
el volum d’inversió situat al voltant dels dos milions d’euros, tal i com en els darrers
pressupostos hem anat aprovant, i, l’estalvi net al voltant de mig milió d’euros
anual.
Gràcies.”
El Sr. Alcalde diu: “Gràcies.
Per afegir, és una hipòtesis, en el sentit que el marc legislatiu està canviant
constantment.
Per tant, d’aquí a l’any 2017 vull pensar que hauran canviat
segurament moltíssimes coses.
Hi ha lleis que es legislen i s’interpreten, perquè, hi ha diferents interpretacions al
llarg d’aquests pocs mesos, d’aquests quasi tres mesos que està en vigor; han
canviat coses, per tant, fa pensar que ens fan fer una extrapolació de tres anys.
En tres anys em de complir amb la Regla de la Despesa, hem de complir amb
l’endeutament i hem de complir amb l’estabilitat. Doncs, s’ha fet un marc que el
vol ser és no –apretar- no pujar la pressió fiscal, continuar podent invertir,
continuar fent una mica d’endeutament, però, reduint endeutament i quedant-se al
llindar entre en 50 i el 60% i mantenir un fons de contingència pel que pugui passar
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al llarg de l’any. Mantenir, també, el que seria aquesta previsió d’insolvència per
tal de fer un marc pressupostari que pot créixer entre l’1 i el 2% que és el que
permet tenir estabilitat.
Mantenir un ritme d’inversions per no tenir la Ciutat
parada i millorar-la, poder-la millorar entre dos milions i dos milions i mig, tenint en
compte que un milió ja és gairebé despesa ordinària.
I, a partir d’aquí, ja anirem veient-ho. L’any que ve s’haurà de fer, el 2015, i el
2016, el 2017 i el 2018.
Per tant, haurem d’anar-ho canviant en funció del que
vagi sortint, però, no deixen de ser previsions i que el Servei d’Intervenció ho ha
hagut d’enviar.
Aquí en donem compte, però, en tot cas, és això. D’acord ?.
Alguna consideració ?. Sí. Digui.”
I, el Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, diu:
“Bona nit. Alcalde, Regidors, Regidores, Ciutadans, Ciutadanes.
Una petita consideració tant pel que fa a aquest punt com per l’anterior.
Si des de l’equip de govern i des dels serveis tècnics de la Casa tenen pensat què,
aquests informes d’execució que s’han de presentar cada tres mesos, doncs, si
tenen pensat penjar-los a la web o a la seu electrònica, perquè, apart dels Regidors
i Regidores que en tenim accés, doncs, també que la Ciutadania pugui anar seguint
l’execució del Pressupost i tot el treball que s’està fent.”
Parla el Sr. Alcalde i li diu: “Tingui en compte que si vostè se’n va a la seu
electrònica de l’Ajuntament hi ha penjat tot, el Pressupost en la seva totalitat i el
seu desglossament, hi ha 190 pàgines del Pressupost, que és tot el Pressupost;
més les contractacions, més les dates que finalitza cada contractació, més els
adjudicataris, més els contractes, i si hi ha alguna oferta de treball. Hi és gairebé
tot.
Per tant, aquests informes del Marc Pressupostari, evidentment, també s’aniran
penjant a la web.
Per tot això, hi ha un canvi de web que entrarà en pocs dies i, precisament, perquè
encara sigui més fàcil de trobar tot això. I, ha estat presentada a vostès de com
entrar-hi i que serà més fàcil d’accedir-hi.
Per tant, si avui hi va hi és tot, els
concursos, els no concursos, quan acaben, quan són, el Pressupost total. Hi és tot.
Les subvencions, completament tot, a dia d’avui penjat en aquesta web.
És evident, que tots aquests documents s’hauran d’anar penjant, malgrat tot, de
moment és una hipòtesi, allà es pengen els documents que són una realitat, per
exemple, el seguiment del Pressupost és una realitat, això no, perquè això s’haurà
d’aprovar en el Pressupost del 2015, quan toqui.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde els diu: “El següent punt és una ratificació.
En tot cas, la Regidora, Sra. Palomeras, que ens ho expliqui.”
3.3.- Ratificació de la Resolució 2014.611 que complementa la prestació
d'incapacitat de treball en situacions de malalties previstes al Reial Decret
1148/2011 i en processos oncològics.
Atès que aquesta Alcaldia ha emès el Decret núm. 2014.611, de data 27 de febrer
de 2014, el qual es transcriu literalment a continuació:
“Vist que per Decret de l’Alcaldia de la Corporació núm. 2012.2011, de 31 de juliol
es va acordar, d’acord amb l’article 9.2 del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de

01020101.2014.003.pdf

juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat, complementar la prestació de incapacitat transitòria dels
treballadors laborals i funcionaris de l’Ajuntament als quals sigui d’aplicació el
Conveni de condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles i
el Pacte de condicions de treball del personal funcionari, d’acord amb l’àmbit
personal i funcional establert en l’article 2 del Conveni i del Pacte de condicions.
Vist que per resolució de l’alcaldia de la Corporació núm. 2739, de 18 d’octubre de
2012 es va acordar:
“Primer.- complementar, en els processos de incapacitat temporal iniciats a partir
del 15 d’octubre de 2012, la prestació de incapacitat temporal fins el 100% de la
retribució bruta diària del treballador del mes anterior a la situació de incapacitat,
descomptats els conceptes que no siguin fixes i periòdics, en les situacions
d’hospitalització i intervenció quirúrgica, quan s’acrediti documentalment la
circumstància concreta i la baixa mèdica del sistema públic de salut.
Segon.- Les empleades públiques embarassades i víctimes de violència de gènere en
situació de incapacitat temporal percebran, en els processos de incapacitat temporal
iniciats a partir del 15 d’octubre de 2012, des del primer dia de la baixa mèdica, un
complement de la prestació econòmica de la seguretat social fins arribar al 100% de
les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que
va tenir lloc la incapacitat, quan s’acrediti documentalment la circumstància concreta
i la baixa mèdica del sistema públic de salut.”

Vist que el punt 5è. de l’ esmentat article 9 del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat, disposa que cada administració podrà determinar les situacions que
amb caràcter excepcional i justificades es pugui abonar un complement retributiu
fins arribar al 100% de les retribucions del treballador, i que, a aquests efectes es
consideraran, en tot cas, degudament justificats, els supòsits d’hospitalització i
intervenció quirúrgica.
Vista l’acta de la reunió de la Comissió paritària d’interpretació del Conveni i del
Pacte de condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de
Banyoles del dia 4 de febrer de 2014, en la qual s’ha arribat a l’acord d’incloure les
malalties greus previstes en el Real Decret 1148/2011, de 29 de juliol, així com els
processos oncològics, dins del supòsits en què la Corporació complementarà la
prestació de Incapacitat temporal del treballador fins el 100% de la retribució bruta
diària del mes anterior a la situació de IT.
Per tant, l’Ajuntament de Banyoles es complementà la prestació de incapacitat
temporal fins al 100% de les retribucions del mes anterior (descomptats els conceptes
que no siguin fixes i periòdics) en les següents situacions:
- Hospitalització
- Intervenció quirúrgica
- Dones embarassades
- Víctimes de violència de gènere
- Malalties oncològiques
- Malalties greus incloses en el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.
- Baixes d’Incapacitat temporal derivades de tractaments associats a aquestes
malalties.
- Es manté la comissió de valoració (Comitè de seguretat i salut) per
determinar el complement de la prestació en altres casos de malalties greus.
D’acord amb les competències que m’atorga la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència
DECRETA:
Primer.- Complementar, en els processos de incapacitat temporal derivada de
malaltia comuna, dels treballadors laborals i funcionaris de l’Ajuntament de
Banyoles, d’acord amb l’àmbit d’aplicació establert a l’article 2 del Conveni i del
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Pacte de condicions del personal, la prestació de incapacitat temporal fins el 100%
de la retribució bruta diària del treballador del mes anterior a la situació de
incapacitat, descomptats els conceptes que no siguin fixes i periòdics (gratificacions
i retens), en les situacions de malaltia previstes en el RD1148/2011, de 29 de juliol,
i en processos oncològics, quan s’acrediti documentalment la circumstància
concreta i la baixa mèdica del sistema públic de salut.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió plenària de la Corporació
que es celebri.”
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
RATIFICAR el contingut del Decret d’Alcaldia núm. 2014.611, de data 27 de febrer
de 2014, de complement de la prestació de incapacitat temporal dels treballadors
de l’Ajuntament de Banyoles, als quals els hi és d’aplicació el Conveni i pacte de
condicions de treball de l’Ajuntament de Banyoles.
La Sra. Núria Palomeras Pinsach, Regidora de Recursos Humans, els diu:
“Bona nit a tothom.
Seria això.
Complementar el cent per cent el sou en aquests casos que estan
contemplats aquí.
Després de parlar amb el Comitè i posar-nos d’acord varem veure que en aquests
casos, hospitalització, intervenció quirúrgica, dones embarassades, víctimes de
violència de gènere, malalties oncològiques, malalties greus, totes les incloses en el
Reial Decret 1148/2011, baixes d’incapacitat temporal derivades de tractaments
associats a aquestes malalties i, a més a més, mantenir una comissió de valoració
perquè si hi hagués algun cas que se sortís d’aquestes malalties, doncs, poder-lo
valorar i també poder complementar el cent per cent. Es això.”
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies.
Val a dir que aquesta comissió ja hi era, per tant, si hagués passat alguna
d’aquestes enfermetats probablement s’hagués tingut en compte, i, s’hi hagués
estat al cent per cent.
En tot cas, ja saben que amb el Comitè hi tenim una
relació prou constant, com s’ha de tenir, i, per això varem voler-hi aquest afegit
que nosaltres no el varem veure malament, tot al contrari.
Per això, varem arribar a aquest acord i per això el portem a ratificar.
No sé si algú vol la paraula ?, per tant, entendríem que s’aprova. Queda ratificat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Ratificació de la Resolució
2014.611 que complementa la prestació d'incapacitat de treball en situacions de
malalties previstes al Reial Decret 1148/2011 i en processos oncològics.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

El Sr. Alcalde
Sr. Secretari.”

diu:

“Passem al següent punt.

3.4.- Creació d’un fitxer de dades protegides de titularitat de l’Ajuntament
de Banyoles com a responsable del fitxer en els termes de la normativa de
protecció de dades.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles disposa de diferents fitxers amb dades de
caràcter personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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Atès que en el moment actual es fa necessari crear un nou fitxer per a tractar les
dades de persones que es registren per a la compra d’entrades d’espectacles
teatrals o festivals.
Atès que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal
de les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
on s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per
mitjà de disposició de caràcter general.
Per tot l’explicitat, es proposa:
Primer.
Aprovar la creació d’un nou fitxer de titularitat de l’Ajuntament de
Banyoles com a responsable del fitxer en els termes de la normativa de protecció
de dades, en els termes que s’especifiquen a l’annex.
Segon. Adoptar les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com
l’exercici efectiu de llurs drets per part de les persones afectades o interessades i
aplicar les mesures de seguretat de nivell bàsic exigides per la normativa, d’acord
amb allò previst al Document de Seguretat de l’Ajuntament.
“ANNEX. FITXER DE NOVA CREACIÓ
FITXER Públic de Teatre i Festivals
1. Nom del fitxer: Públic Teatre i Festivals.
2. Finalitats i usos: Organització d’espectacles teatrals i festivals. Cobrament
d’entrades. Enviament d’informació.
3. Persones o collectius afectats: persones que es registren per a la compra
d’entrades d’espectacles teatrals o a festivals.
4. Procedència de les dades: del propi interessat o del seu representant legal.
5. Procediment de recollida de dades: formularis i entrevistes.
6. Estructura del fitxer i dades incloses: nom i cognoms, DN/NIF/passaport/NIE,
adreça postal i electrònica, telèfon, data de naixement, sexe, nom d’usuari
xarxes socials, dades bancàries / dades de targeta de crèdit.
7. Sistema de tractament: manual i automatizat.
8. Cessions: no se’n preveuen.
9. Transferències internacionals: no se’n preveuen.
10. Unitat responsable: Àrea de Serveis a les Persones - Cultura.
11. Atenció als interessats, si s’escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancellació: Ajuntament de Banyoles.
12. Nivell de seguretat: bàsic.”
El Sr. Alcalde els diu: “En aquest cas és el fitxer de l’Aula de Teatre.
Públic de Teatre i Festivals.”

El Fitxer

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Ratificació de la Resolució
2014.611 que complementa la prestació d'incapacitat de treball en situacions de
malalties previstes al Reial Decret 1148/2011 i en processos oncològics.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

El Sr. Alcalde

diu:

“Passem a l’altre punt.”

3.5.- Acceptació de l’adhesió dels Ajuntaments de Sant Miquel de
Campmajor i Palol de Revardit al Conveni de collaboració entre el Consell
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Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles per a la
implantació de la finestreta única
com a model integrat d’Atenció
Ciutadana.
Vist el conveni de collaboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles i
el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la implantació de la finestreta única
com a model integrat d’atenció ciutadana, aprovat pel Ple de la Corporació en data
de 28 d’octubre de 2013 i signat en la mateixa data.
Atès que la clàusula sisena del conveni preveu i possibilita l’adhesió posterior
d’altres ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany, mitjançant acord plenari.
Atès que l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, en data de 28 de febrer de
2014 (RGE 2014.2568), ens ha comunicat formalment l’acord plenari adoptat en
data de 5 de desembre de 2013, d’adhesió al conveni de collaboració signat entre
el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles per a la
implantació de la finestreta única com a model integrat d’Atenció Ciutadana.
Atès que l’Ajuntament de Palol de Revardit, en data de 14 de març de 2014 (RGE
2014.3355), ens ha comunicat formalment l’acord plenari adoptat en data de 27 de
febrer de 2014, d’adhesió al conveni de collaboració signat entre el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles per a la implantació de la
finestreta única com a model integrat d’Atenció Ciutadana.
Vist allò que estableixen els articles 25 i 42 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès el que disposen l’article 6 de la llei 30/1992 i l’article 303 del Decret 179/1995,
pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Acceptar l’adhesió dels Ajuntaments de Sant Miquel de Campmajor i de
Palol de Revardit al Conveni de collaboració entre el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles per a la implantació de la finestreta única com
a model integrat d’Atenció Ciutadana, signat en data de 28 d’octubre de 2013.
Segon. Aquestes adhesions tindran efectes administratius i jurídics a partir del dia 1
d’abril de 2014.
Tercer. Comunicar aquest acord als Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor i de
Palol de Revardit, al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i a la resta d’ajuntaments
adherits al conveni.
Quart. Publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament la informació relativa al present
acord.
El Sr. Alcalde

diu:

“M’imagino que també hi estan d’acord amb aquest punt.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’ Acceptació de l’adhesió dels
Ajuntaments de Sant Miquel de Campmajor i Palol de Revardit al Conveni de
collaboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de
Banyoles per a la implantació de la finestreta única com a model integrat d’Atenció
Ciutadana.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

El Sr. Alcalde
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els diu:

“Ara passem a les mocions...”

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ:
MOCIONS

PRECS, PREGUNTES I

...Hi ha una Moció Institucional.
Aquí en aquesta moció val a dir que en el primer punt, que diu, -que es pagui el
curs escolar 2011-2012-, l’Ajuntament de Banyoles ja l’ha cobrat. Per això que, el
punt primer no hi seria. El primer seria el segon i així successivament; perquè
reclamar una cosa que ja hem cobrada no quedaria gens elegant.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”

4.1.- Moció Institucional, per demanar al Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya que estudiï una solució de futur que garanteixi
la viabilitat de les Escoles de Música i Dansa de Catalunya.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Associació Catalana d’Escoles de Música amb data 23 de desembre
d’enguany ha reunit representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o
regidors, en relació amb les darreres informacions sobre el finançament de les
escoles municipals de música i dansa.
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per
establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va
anar creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb
un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el
mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir
així a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i
a la cohesió social.
Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la
pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau,
dels seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus
d’usuaris ha estat un gran repte.
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades
seguint uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això
el Departament d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les
despeses de funcionament i de personal docent.
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat
de crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per
fomentar noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat
culturals.
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més
emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.
Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Banyoles l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Sollicitar que el finançament públic del curs escolar 2012-2013 i 20132014, sigui com a mínim el preu per mòdul de 230 euros/alumne per les escoles
municipals de música i de 150 euros/alumne per les escoles municipals de dansa.
Segon.- Sollicitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
que estudiï una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals
de música i dansa a Catalunya.
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Tercer.- Notificar aquest acord a:
1. Associació Catalana d'Escoles de Música i Dansa. Av. Drassanes, 3, 3a. planta.
08001 BARCELONA.
2. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-226.
08021 BARCELONA.
3. Escola Municipal de Música de Banyoles. Plaça Major, 40.

El Sr. Alcalde diu: “Molt bé. Gràcies.
Jo crec que queda clar.
Aquí es reclama que l’ajut que tenien les Escoles de
Música continuï essent vigent.
Nosaltres sabem que el Curs 2012 i 2013 va ser –zero- i el Curs 2013-2014 va en
aquest mateix camí de ser –zero-, també.
Hi estan d’acord ?. Sr. Masó.”
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, diu:
“Només afegir que el nostre grup hi votarà a favor, com és lògic. I, lamentar que
en qüestions de cultura és on sempre la classe política s’hi atreveix més
ràpidament. Nosaltres creiem que és una qüestió imprescindible.
També volem fer un prec, un incís, al Regidor de Cultura. No sé si és possible.
Jo sé que l’Escola de Música d’aquí a Banyoles amb la gran quantitat d’alumnes que
tenim no solament són de la Ciutat de Banyoles, molts són de la comarca, i, fins i
tot, si no ho tinc entès malament, n’hi ha de fora de la comarca.
No vull dir que s’hagi de fer, però, estaria bé fer arribar als altres ajuntaments
aquesta moció. Segurament ja els ha arribat, però, estaria que ho notifiquéssim i
els diguéssim que tenim –ics- alumnes d’aquest municipi o –ics- alumnes de l’altre
municipi, i que haurem d’assumir aquesta despesa perquè no ens arriba aquest
finançament des de l’Administració de la Generalitat.
Dir-los que, haurà d’assumir-ho l’Ajuntament de Banyoles. No dic pas de fer-los
pagar però que siguin conscients que aquest finançament que no arriba l’haurem
d’assumir des d’aquest Ajuntament.”
I, el Sr. Alcalde

diu:

“Sr. Jordi Bosch.”

El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Cultura i Promoció Cultural, diu:
“Bona nit. Gràcies Sr. Alcalde.
Això que comenta vostè és un dels temes que fa anys es va parlant amb la gent de
l’Escola de Música per veure com s’ha de gestionar.
Hi ha diferents propostes. El que passa que mai hem volgut avançar-nos als fets
que podrien derivar de tot això.
Li prenc la iniciativa.
I, mirarem de refer-ho amb la gent que avui, també, ens
acompanya de l’Escola de Música. Recollir totes aquestes dades i comunicar-ho als
Ajuntaments pertinents perquè si més no, n’estiguin al cas. Només apuntar-li que
afortunadament quan es varen fer els plecs nous del concurs que ja regeix
actualment a l’Escola de Música, per sort nostre, i, per desgràcia de tothom, ja
varem comptar amb una aportació –zero- del Departament.
Per tant, ens afecta, evidentment, però, ens afecta en molt menor mesura.
Gràcies.”
I, el Sr. Alcalde diu: “Val a dir que aquí la previsió en aquest cas ha estat per
desgràcia bona perquè sinó, avui, la viabilitat seria diferent.
Hi estem d’acord, doncs, l’aprovem...”
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció Institucional, per demanar al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estudiï una solució
de futur que garanteixi la viabilitat de les Escoles de Música i Dansa de Catalunya.
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat dels seus membres.

El Sr. Alcalde diu: “Ara passem a la segona moció.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
4.2.- Moció del grup municipal de la CUP per a la transparència en els
organismes perceptors de recursos procedents de l’Ajuntament de
Banyoles.
Enguany entrem en el setè any de crisi econòmica, que ha comportat una greu
davallada de drets socials, retallades de tota mena i un augment molt significatiu
de la pobresa a la nostra nació, i també a la ciutat de Banyoles. Després d’aquest
període ha sorgit també una gran alarma social, creada pels nombrosos de casos de
mala gestió econòmica, de dilapidació de recursos i de corrupció política arreu de
l’estat espanyol; però també, molt significativament, ha sorgit una gran
preocupació pels múltiples casos de presumpta corrupció política arreu dels Països
catalans. Per aquest motiu, s’ha fet més que evident un gran clam ciutadà, per
reclamar la màxima transparència en la gestió dels assumptes públics, de manera
que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui conèixer, fàcilment i sense complicacions,
en què i com es gasten aquests recursos públics que, per definició i per concepte,
són propietat de totes i de tots, sense excepció.
Així, en l’àmbit municipal, ja no en podem tenir prou amb conèixer les grans xifres
del pressupost, sinó que reclamem conèixer quants diners es gasten en els
diferents conceptes i partides pressupostàries, i per quin motiu, i com es
distribueixen. Quin sous es paguen amb els diners de l’ajuntament, qui surt afavorit
per les contractacions, i els criteris seguits per a les adjudicacions. La ciutadania vol
saber, en definitiva, que el seu esforç per contribuir en la cosa pública és
degudament recompensat amb una gestió acurada, rigorosa, responsable i
transparent. Aquest és un requisit ineludible per donar la deguda garantia de
viabilitat futura als drets socials, molts dels quals depenen de l’eficiència i
suficiència de la despesa pública corresponent.
En la mateixa línia, tant en l’àmbit de l’estat espanyol com en l’àmbit de la
Generalitat de Catalunya, s’estan promovent lleis de transparència que, en el seu
esperit, al menys sobre el paper, vénen a proclamar la necessitat d’aprofundir en la
transparència i la facilitació del coneixement, general i públic, dels comptes i de la
despesa pública.
En conseqüència, res no pot justificar ja que a dia d’avui continuïn existint àmbits
de gran opacitat, on ni tan sols els és fàcilment accessible als regidors del propi
ajuntament el coneixement del detall d’aquesta despesa i de les prioritats que
s’estableixen; especialment quan aquesta es fa mitjançant la interposició de
consorcis que, sota l’argument de que no estan inclosos en el pressupost de
l’ajuntament, no fan públics els seus comptes. Reben però importants quantitats de
diner públic municipal, sense que resulti fàcil conèixer la seva correcta aplicació a
les finalitats que es pretenen.
Així mateix, hi ha la necessitat de ser molt més curosos en la supervisió i
coneixement de les entitats, associacions, i consorcis que, de forma directa o
indirecta, depenen repetidament de les aportacions procedents dels pressupostos
públics de l’Ajuntament de Banyoles.
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En el projecte de pressupost d’enguany de l’Ajuntament de Banyoles s’hi preveuen
pagaments i aportacions indirectes a entitats externes, ja sigui en forma de
subvencions, ajuts o aportacions econòmiques de tota mena.
Això implica, també, que resulta ineludible d’establir, amb la màxima urgència,
inicialment mitjançant acord de ple, i amb posterior desenvolupament en tots els
àmbits, l’obligació de condicionar el pagament d’aquests imports, procedents de
l’erari públic, al compliment de requisits obligatoris de transparència, publicitat i
rigor pressupostari.
Només així podrem garantir degudament que tots i cada un dels euros que són
abonats amb càrrec als recursos municipals seran administrats amb ple
coneixement de la ciutadania, i de conformitat amb criteris de rigor i eficàcia, on
prevalgui l’obligació de fer prevaler la transparència pública i l’interès general, per
sobre d’altres consideracions.
Per això, el Ple de l’Ajuntament de Banyoles PROPOSA:
PRIMER: La transparència i el rigor en la gestió econòmica són criteris ineludibles
en l’àmbit públic, i són clarament indicatius de la qualitat democràtica de qualsevol
institució. Per aquest motiu, l’Ajuntament declara el seu compromís indefugible a
favor de la transparència pública i el rigor en la gestió, directa o indirecta, dels
recursos públics que maneja.
SEGON: Per aquest motiu, cal garantir plenament que tots els ajuts, aportacions a
fons perdut o subjectes a devolució, subvencions, o d’altres aportacions
econòmiques de tota mena, que siguin aprovades per aquest Ajuntament, estiguin
sempre condicionades a l’existència i justificació de les degudes garanties de
transparència pública i a la priorització de l’interès general en la gestió d’aquests
recursos. En conseqüència, en les bases reguladores, clausulats, requisits o
condicionants establerts per a la seva concessió i aprovació hi constarà sempre les
obligacions (en el marc de la llei de transparència) de l’entitat perceptora.
TERCER: Quedaran exemptes d’aquesta obligació les entitats que rebin ajuts o
subvencions inferiors als 5.000 euros per exercici, tot i que sí que estaran
obligades, en qualsevol cas, a justificar amb la deguda publicitat l’aplicació concreta
que s’ha donat a l’ajut concret obtingut.
QUART: Les entitats, consorcis o associacions compreses en el punt segon estaran
obligades a fer públic, en format digital, totes les dades comptables esmentades en
aquest apartat segon, mitjançant una pàgina web que haurà d’estar en tot cas
enllaçada amb l’apartat corresponent de la pàgina web de l’ajuntament, de manera
que sigui accessible públicament, juntament amb els pressupostos municipals
aprovats en els darrers quatre anys, i les liquidacions comptables corresponents als
mateixos exercicis.
CINQUÈ: L’Ajuntament publicarà a la seva pàgina web, i pels altres mitjans que es
considerin oportuns, en el període màxim de tres mesos, el llistat complert
d’organismes públics o semipúblics vinculats orgànicament a aquest Ajuntament,
que hagin rebut finançament procedent dels pressupostos, amb indicació de totes
les quantitats abonades, i també les aportacions en espècie en el seu cas (tals com
cessió gratuïta o semi-gratuïta de locals municipals).
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies Sr. Secretari.
La defensen vostès. Sr. Masó.”
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP, els diu:
“Ens sembla molt que no serà aprovada. Ja ho veurem.
Nosaltres, des del nostre grup, ja sabeu que tenim obsessió amb el que és la
transparència a la participació, no a la democràcia formal, la que tenim avui, que és
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legal, sinó que ens agrada buscar mecanismes per apropar el màxim possible a la
ciutadania d’allò que són els afers del dia a dia que passen a la Ciutat.
Ho hem
intentat de moltes maneres, a través de mocions, o intentant aportar al carrer fent
diverses xerrades i fent jornades informatives. Creiem que és important tota la
seva gestió, perquè, en definitiva, estem gestionant el que són uns diners dels
ciutadans i ciutadanes i això és molt important.
Aquesta moció el que pretén és això.
Va encaminada cap a aquí, a una major
transparència.
Tenim eines que són molt adequades, com són el Reglament de
Participació Ciutadana; no fa gaire varem aprovar el Reglament de Consell de
Barri, que s’està posant en marxa i s’està actualitzant tot i que encara hi falta una
mica més de rodatge pel que fa a la seu electrònica oberta.
Creiem que encara hi falten alguns punts. Creiem que hauríem d’anar més enllà
del que és un Pressupost Municipal, crec que hauríem de fer una cosa molt més
llegible per la gent, per la gent normal de carrer, perquè els pressupostos són ja
feixucs a l’hora d’entendre’ls. Doncs, això, creiem que podria anar més encaminat
al que és un reglament de govern obert, d’obrir més les portes de l’Ajuntament cap
a la ciutadania.
Aquesta moció l’hem feta amb el que és el marc de la Llei de Transparència que ha
aprovat l’Estat Espanyol i que, a més, a nivell de la Generalitat també se n’està fent
una. Anem encaminats cap aquí. En qüestió d’un any o d’un any i mig s’hauran
d’anar adequant tots els Ajuntaments cap a aquests processos que estem
contemplant aquí, al que és aquesta moció.
També, hi ha alguns punts en què entrem al que són els afers de les entitats i que
el que nosaltres volem és que qualsevol diner que surt de l’Ajuntament i que hi ha
un conveni i un compromís per part de l’entitat, fer un treball i activitats cap a la
Ciutat. Sabem que primer hem d’endreçar el que és la –casa-, l’Administració, i,
després s’haurà de demanar la màxima transparència amb les entitats que
perceben diners.
Cada vegada anem més encaminats. Ja hi ha competències que delega el Ple a la
Junta de Govern Local, per tant, s’hauran de fer Juntes de Govern Local obertes
quan siguin qüestions relaciones amb el Pressupost, adjudicacions d’obres. Potser
no vindrà ningú, però, s’haurà de provar i informar-ne a la ciutadania perquè tenen
dret a assistir a aquestes activitats.
El tema dels pressupostos. Un pressupost no és res més que una voluntat política
en què durant el transcurs de l’any pot canviar i es pot anar modificant, però, el
que són aquests informes trimestrals, això és l’execució, per tant, creiem que
també s’hauria d’anar penjant a la seu electrònica totes aquestes qüestions.
Hi ha algunes entitats. Hi ha el Consorci Esportiu de l’Estany que per una major
transparència estem segurs que tard o d’hora s’hauria de posar quin pressupost
percep, quina és la diferent gent que hi treballa, quina és la seva nòmina, la seva
remuneració, perquè, en definitiva, estan rebent diner públic, per tant, estan
treballant per la Ciutat. Hi ha el Consorci de l’Estany, i no sé si me’n deixo alguna
més.
En definitiva, el que demanem és això un –reglament-, entre cometes, de govern
més obert cap a la ciutadania i que pugui actuar pels afers que passen dia a dia.
I, aquesta és la voluntat que tenim la Candidatura d’Unitat Popular i que portem
avui aquí a Ple.
El Sr. Alcalde

diu:

“Moltes gràcies Sr. Masó.

Sr. Luengo té la paraula.”

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu: “Nosaltres hi votarem a
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favor bàsicament perquè aquesta moció encamina a aquest Ajuntament cap a allò
que avui en dia se’n diu, -la nova política-. Si venen els del països del nord i ens
preguntes que és -la nova política-, nosaltres els direm que fa 50 anys que l’estem
aplicant.
La nova política és, més participació, més comunicació i més transparència.
Aquestes tres bases que després en podrem parlar en una moció d’Iniciativa de
més participació, i que fan que hi hagi un millor control de les institucions públiques
i de les administracions.
Per tant, totes aquelles mocions que vagin encaminades en aquestes tres bases i,
per tant, en el conjunt de -la nova política- Iniciativa hi donarà suport.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Luengo.

Sr. Vicens.”

El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Gràcies Sr. Alcalde. Bona nit.
Sens dubte que tal i com s’estan movent les entitats locals i totes les
administracions, cal més transparència.
Nosaltres entenem, però, que a cop de mocions no ho arreglarem, si bé serviran
perquè cadascun de nosaltres puguem prendre posicions i se sàpiga en quin camí
anem, però, no gaire res mes
Tanmateix, abans de no fer res preferim aprovar aquesta moció. Preferiríem que
hi haguessin aquests canvis, que es proposen en aquesta moció, abans de quedarnos encallats com estem. Això, també, és una evidencia.
De fet, ens trobaríem molt més a gust treballant en un sentit molt més ampli, no
només tal i com s’ha comentat en els mateixos apartats que diu la moció, sinó anar
una mica més enllà, bastant més enllà.
No sabem si es podria fer una part a
través del mateix Reglament Orgànic Municipal o a través d’algun altre reglament
que hi poguessin treballar.
Per tant, el nostre vot serà favorable, però, ens hagués agradat que hagués estat, a
poder ser, un tema molt més consensuat i molt més ampli per part de totes les
forces per tal que tingués èxit i servís per les pròpies legislatures. Gràcies.”
El Sr. Alcalde
Sr. Vilanova.”

diu:

“Gràcies Sr. Vicens.

Parla el Sr. Miquel Vilanova Cullell, Portaveu del grup municipal de CiU, i
diu:
“Gràcies Sr. Alcalde. Sres. i Srs. Regidores i Regidors, Ciutadanes i Ciutadans.
Bé.
El mateix Sr. Ferriol Masó, ell mateix s’ha contestat, ja que quan varen
redactar la moció sabien que votaríem en contra, per tant, en aquest aspecte ja
queda tot dit.
Quan a un equip de govern se li presenta una moció sobre la transparència es pot
agafar de dues maneres.
O bé, l’equip que presenta aquesta moció sospita,
considera o està a favor que aquest equip de govern no és transparent o que no
exerceix la seva gestió de govern en transparència; o bé, que les lleis o les eines
que tenim a disposició per exercir aquesta transparència no estan prou
desenvolupades o que les fem servir poc.
De la primera de les opcions, evidentment, nosaltres hi estem totalment en contra.
És a dir, es pot sospitar, però, nosaltres considerem que, des d’ara fa gairebé set
anys que estem a l’equip de govern i des del començament, s’ha intentat actuar
amb tota transparència.
Una transparència que, a més a més, està fiscalitzada
diàriament tant per Secretaria com per Intervenció.
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Moltes vegades quan es parla de transparència en els òrgans de govern o en les
administracions es pensa que els d’aquí, els Regidors i Regidores o les diferents
àrees disposen del diner públic, de la cosa pública, a la seva lliure decisió. No és
així.
Fer coses de les diferents Regidories és a vegades molt dificultós perquè
cada gestió que s’intenta fer, cada nova acció política, que vols que vagi a favor de
la teva pròpia acció de govern ve molt fiscalitzada per les diferents entitats que,
precisament, l’administració posa a disposició en aquest cas dels ajuntaments
perquè aquesta gestió o aquest ús del diner públic no se’n vagi més enllà del que li
toca.
Per tant, transparència i rigor, tota. Ho dic i ho puc dir claríssimament, és a dir,
vostès aquí a la moció parlen que no n’hi prou de conèixer les grans xifres del
Pressupost, evidentment, que no, les grans xifres del Pressupost no són les que es
publiquen, es publica tot el Pressupost íntegre, partida per partida, partida per
partida !. Això vol dir 170 pàgines del Pressupost publicades cada any, però, no
només això, és a dir, cada una de les diferents àrees publica tant en premsa, com
en les webs, com en diferents notes cada una de les seves accions de govern
concretes, la despesa que això suposa, etc.
Anant més enllà. Cada un dels euros que s’inverteixen o que es posen a disposició
dels ciutadans i ciutadanes a través de les entitats que ho solliciten i a través de
l’acció social, que es fa a través de Càrites o d’entitats esportives o associatives,
cada un d’aquests diners, està reflectit explícitament en el Pressupost.
Es fa
moltes vegades a través de concursos públics i hi ha la seva motivació.
Les obres públiques que es fan, les adjudicacions d’obres, qualsevol d’aquestes
qüestions i les subvencions estan totes publicades des de la pròpia licitació fins el
perfil del contractant, fins a l’última factura, és a dir, transparència tota.
S’ha parlat aquí de canviar el sistema, de canviar la manera de funcionar, això és
un altre debat, però, quant a transparència aquest equip de govern considera, pot
haver-hi hagut errors, com tothom, però, considera que hem estat amb un rigor
exquisit.
Si parléssim de la segona de les opcions en què es consideri que no tenim prous
lleis, prou eines en aquest moment, perquè la transparència hagi avançat prou o
sigui prou determinant, doncs, bé, estem en un moment que hi ha hagut una llei
estatal de l’any 2013 de transparència, que ja n’hem parlat, i que dóna un termini
per adaptar-s’hi als ajuntaments i a les administracions locals, un termini que
finalitza el 10 de desembre de 2015. Dintre d’aquest termini l’Ajuntament ja està
fent actuacions per anant-s’hi adaptant i agafar aquests nous models, que amb
aquestes noves lleis es van proposant; per exemple, s’ha començat la reforma de
tota la web, de tota la seu municipal, a fi que de manera digital surtin totes les
notificacions que abans tenien una altra manera d’exposar-se al públic a través de
taulons o a través d’anuncis al diari.
Tot això porta una feina, un procés
d’adaptació, però, la intenció, que és el que moltes vegades compte, i la voluntat
de fer-ho i haver-ho començat això dóna peu a què aquest Ajuntament està per a
la transparència i no en contra de la transparència.
Per tant, considerem, tant per un motiu, el primer que he dit que se sospiti que
aquest Ajuntament actua sense transparència, com per l’altra, considerem, que és
una moció que no procedeix i que per tant la votarem en contra, evidentment.
Gràcies Sr. Alcalde.”

El Sr. Alcalde
Si, Sr. Masó.”
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li diu:

“Moltes gràcies.

El Sr. Ferriol Masó diu:
“Una petita rèplica, ja que el portaveu de l’equip de
govern s’ha estès tant...
Simplement..., jo he dit, -suposadament-, que no la votaríem perquè des de que
varem entrar la moció, el 25 de març, i que ja fa uns dies, no hi ha hagut cap
resposta per part de ningú de l’equip de govern.
En comptes de dir, -senyors,
això cap aquí, això cap allà-.
No hi ha hagut voluntat.
Aquesta és la seva
transparència. Aquest és el seu diàleg.
El dia 25 de març entrem la moció, cap resposta, cap, ni una. Aquest és el diàleg.
Aquesta és la transparència del que parlava vostè.
Per a nosaltres, simplement, és una declaració d’intencions. És a dir, declaracions,
no concretament a Banyoles, tot i que han passat alguns casos a Banyoles,
concretament. Després vostès diuen que no hi tenen res a veure, però, sí que al
llarg dels últims anys, amb la situació de crisis, la ciutadania, realment, està
molesta perquè han passat casos realment fragants al que és arreu del país.
Per tant, només dir que si vostès hi estan d’acord, amb tot el que ha dit, amb tots
aquests punts i que aniran adaptant-ho, no veiem perquè ha d’haver-hi un
inconvenient a l’hora d’aprovar-ho.
Vostè ho ha dit.
Hi estan tots d’acord. Estan a favor de la transparència i de
totes aquestes qüestions, per tant, no costava res aprovar-ho.
No entenem
perquè no ho aproven. No ho entenem. Simplement, dir això.”
El Sr. Alcalde,

diu:

“Molt bé.

Si vol afegir alguna cosa.”

I, el Sr. Miquel Vilanova,
li contesta:
“Molt breument. Miri, no podem
votar a favor una moció que diu, precisament, el que ja s’està fent.
Per seguir fent el que s’està fent no fa falta una moció que ho publiciti.
Quant a la manera de funcionar.
A veure, els diferents grups polítics no ens
relacionem a través de mocions. La moció, és un document que té una tramitació
dintre del que és el debat en el Plenari, té la seva mecànica de funcionament. Si
els grups han volgut, mai, discutir qüestions polítiques amb l’equip de govern, amb
una telefonada en fan prou. Així funciona.
Ara bé, una moció exigeix una resposta institucional dintre del Ple. I, que és la via
que tria, precisament, l’accés d’una moció. Gràcies, Sr. Alcalde.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Moltes gràcies Sr. Vilanova.

Passem a la votació...”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Moció del grup municipal de la
CUP per a la transparència en els organismes perceptors de recursos procedents de
l’Ajuntament de Banyoles, essent la votació de 10 vots en contra (dels grups
municipals: Convergència i Unió i Jordi Bosch Lleó, Regidor no adscrit) i 7 vots a
favor (dels grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya
Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació no aprova la Moció presentada.

El Sr. Alcalde diu: “Passem a la següent moció.
Val a dir que en aquesta moció hi ha hagut una transacció pactada amb el grup
d’Iniciativa. Si vol llegir les propostes d’acord Sr. Secretari.”
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4.3.- Moció del grup municipal d’ ICV-IdB-E per exigir al Govern de la
Generalitat que executi la Resolució 392/IX, del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del Parc Natural de la
Conca Lacustre de Banyoles.
Vist que el Parlament de Catalunya va acordar el passat 14 de desembre de 2011 el
següent acord, en què es recull en la Resolució 392/IX del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del Parc Natural de la Conca
Lacustre de Banyoles i que RESOL: “El Parlament de Catalunya insta el Govern a
redactar i a presentar-li un projecte de llei de declaració del Parc Natural de la
Conca Lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany), i que en l’elaboració del qual tingui
en compte els diversos actors socials, ecologistes i economistes del territori.”
Vist que el passat dia 19 de febrer de 2014 en sessió parlamentària, en la comissió
al Parlament de Catalunya el Conseller Santi Vila va anunciar la creació de tres
parcs naturals per Catalunya, i que en aquesta llista no hi havia el Parc Natural de
la Conca Lacustre de l’Estany de Banyoles.
ICV-Independents de Banyoles proposta al Ple de l’Ajuntament els següents,
ACORDS:
PRIMER. MOSTRAR EL MALESTAR de l’Ajuntament de Banyoles envers la no
iniciació de la redacció del Projecte del Parc Natural de la Conca Lacustre de
l’Estany de Banyoles fins després del 2017.
SEGON. EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES EXIGEIX al Govern de la
Generalitat i al Departament de Territori i Sostenibilitat que doni compliment a la
Resolució 392/IX, del 14 de desembre de 2011, del Parlament de Catalunya
aprovada per unanimitat en el Parlament, o a la figura de protecció fruit de les
converses i/o consens de les negociacions amb la Generalitat de Catalunya,
Ajuntament i entitats vinculades al territori, així com a la Ciutadania.
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Secretari.

Sr. Luengo.”

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Mirin, a l’anterior Ple, li preguntàvem al Regidor responsable del Consorci de
l’Estany si pensava exigir la Resolució 392/IX, del Parlament de Catalunya, en què
concretament va acordar per unanimitat el següent text,
-El Parlament de
Catalunya insta al Govern a redactar i a presentar-li un projecte de llei de
declaració del Parc Natural de la Conca Lacustre de Banyoles-Pla de l’Estany, en
l’elaboració del qual, tenint en compte els diversos sectors ecologistes i econòmics
del territori-.
Això que es pactava el 2011, amb la unanimitat dels grups d’aquell moment,
resulta que el Sr. Santi Vila, el 19 de febrer del 2014, en una comissió del
Parlament, es passa pel -forro de la butxaca- tot el que faci el Parlament o el que
s’hagi aprovat en el Parlament i diu que crearan tres parcs nous, i que en els quals
s’oblida del de la Conca Lacustre de l’Estany de Banyoles.
D’aquests tres parcs nous, encara no ha sabut respondre en quins criteris es basa,
quines bases científiques i econòmiques donen peu a fer aquests tres parcs
naturals, que, des d’Iniciativa i, personalment, crec que no ens hi hem de mostrar
en contra, tot al contrari, quant més territori protegit tinguem... Però, en aquell
moment, no es va justificar suficientment bé.
El que dèiem al principi, que es va
obviar aquest acord que ja hi havia del 2011.
Des d’Iniciativa sempre ens hem mostrat a favor que hi hagi un parc natural,
bàsicament, perquè creiem que el Parc Natural de la Conca Lacustre de l’Estany de
Banyoles, és essencial per fer el nexe d’unió entre el Parc Natural de la Garrotxa i el
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Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà. El seu nexe, el seu nexe natural d’un
amb l’altre és el riu Fluvià i, per tant, aquest parc natural, ja discutirem on ha de
començar i on ha d’acabar. És evident que quant més gran sigui i més connexió
pugui tenir, tant amb el Fluvià com amb Rocacorba, millor serà.
És veritat, també, que, Iniciativa sempre hem dit que això s’ha de fer amb el
màxim de consens i amb la màxima participació. I, també, és veritat que en els
últims temps el que no podem fer és com en el Parc Natural del Montgrí declarar-lo
d’avui per demà, tot i que amb això em tiro pedres sobre del mateix partit, perquè
va ser el govern d’esquerres el que ho va fer sense un pressupost al darrere.
Recuperant el que deia el Sr. Jordi Bosch Batlle a l’anterior Ple, és veritat que s’ha
de fer un parc natural amb totes les garanties econòmiques que tinguem.
En la moció, per tant, expressem aquest malestar envers aquesta decisió, perquè
fins després del 2017, gairebé anem al 2018, per fer el parc natural.
Creient,
doncs, des d’Iniciativa, i així es veurà reflectit en aquest Ple Municipal que hi ha
unanimitat per fer alguna figura com el Parc Natural a l’Estany.
Per tant,
demanem l’exigència del compliment de la resolució del Parlament del 2011.
Hi ha una frase final que diu que, -es pot buscar una altra figura-. Deixo escrit,
aquí, que no ens pensem que una altra figura sigui la -xocolata del lloro-, és a dir,
protegir l’Estany no vol dir, només, protegir només l’Estany; vol dir protegir tot un
sector que és la Conca Lacustre de l’Estany de Banyoles.
Per tant, com que això passarà a ésser escrit a l’acta, el dia de demà que no ens
puguin dir que no ho va dir Iniciativa, -que necessitem un parc natural ampli i de
connexió amb el nostre entorn-.
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Luengo.

Alguna paraula a dir ?.

Sra. Pazos.

Parla la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la
CUP, i diu: “Bona nit. Regidores, Regidors, Sr. Alcalde, Ciutadans, Ciutadanes.
Des del nostre grup municipal ens agradaria expressar el nostre vot. El nostre vot,
evidentment, serà favorable.
Ja hem expressat diverses vegades que estem totalment en contra del que el Sr.
Santi Vila va decidir. Creiem que és totalment indispensable que s’aprovi aquest
Parc Natural de la Conca Lacustre de Banyoles.
També, ens agradaria remarcar que esperem que aquesta moció faci reaccionar als
grups polítics. Perquè, sembla que, any, rere any i rere any, que estem al darrere
d’aquest parc natural, no hi hagi hagut cap grup polític ni cap Ajuntament que hagi
agafat el -toro per les banyes-, deixi’m fer servir aquesta expressió, per defensar el
parc natural. Sincerament, si haguéssim volgut un parc natural i ens hi haguéssim
posat de –veres-, segurament, haguéssim aconseguit alguna cosa.
Des del nostre grup polític res més sobre aquest punt.”
El Sr. Alcalde
paraula.”

li diu:

“Gràcies Sra. Pazos.

Intervé vostè Sr. Vicens ?.

Té la

El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“Tal i com s’ha dit, la Generalitat de Catalunya ja ha aprovat en dues ocasions, una
l’any 2003, va aprovar una proposició, no de Llei, en la que s’instava al Consell
Executiu a la creació del parc natural, i, al 2011, tal i com s’ha dit, aquesta
resolució sobre el parc natural.
De fet, també, a més a més, tots els aquí presents, els partits als quals
representem, l’any 2007, d’una manera o altra, en els programes electorals també
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parlàvem del parc natural.
Que s’ha de reactivar i s’ha d’activar un procés de
protecció de la conca lacustre, em sembla que ningú ho discuteix.
Si bé, és
veritat, que hi ha moltes formes de fer-ho, amb figures més àmplies, amb més
protecció o menys protecció.
Sempre, tal com deia, s’ha demanat la figura de parc natural.
Tampoc ens tanquem a res, però, nosaltres preferim la figura de parc natural per
sobre del PEIN. Veig, ara, que aquesta moció, diguem, deixa una mica la porta
oberta en aquest sentit. Si això ha de permetre, doncs, poder treballar en el sentit
d’aquesta major protecció que necessita la conca lacustre i que hi hagi aquesta
unanimitat, doncs, ja ens sembla bé. Tot i que, no comparteixo la idea, és a dir,
que sigui la voluntat del Conseller Vila el fet de no tirar-ho endavant sinó que, a mi,
em dóna més la impressió que és culpa nostra, de la gent que està en el territori,
sobretot; de no haver impulsat o de no haver-nos posat d’acord els que tenen la
responsabilitat de govern més que no pas els altres, una mica entre tots.
Des d’aquí no oblidarem, ja no només en l’àmbit del nostre municipi, sinó en fer
quelcom més gran, com diu el nom de conca lacustre, i que hi participin d’altres
municipis.
O sigui, que ens hem d’inculpar una mica d’aquest error.
Fa molts
d’anys que dura.
Al final sembla que sí que ho aconseguirem, però, serem els
últims. I, si no hi posem una mica de la nostra part i –pedalem- una mica, doncs,
ens costarà.
El nostre vot serà favorable en aquesta moció. Gràcies.”
El Sr. Alcalde diu: “Molt bé. Moltes gràcies.
tot cas, diria que està tot dit. Digui.”

No sé si vol dir-hi res, però, en

El Sr. Joan Luengo els diu:
“Primer agrair la unanimitat. I, els convido, als
grups polítics d’aquí, als municipis del Pla de l’Estany, a presentar aquesta mateixa
moció per demostrar que el Pla de l’Estany vol el Parc Natural.
Per tant, el que diu en Josep Vicens, és a dir, que des de baix anem empenyent als
de dalt i que no siguin els de dalt els que ens diguin que no. Els proposo, en els
pròxims Plens, als grups, en els ajuntaments on governin o que estiguin a l’oposició
a presentar aquesta moció.”
I, el Sr. Alcalde
li diu:
“Si li sembla bé, ho farem arribar a cada Ajuntament,
la moció, aquesta.
En tot cas, també, fruit del diàleg, quan hi ha diàleg o quan hi
vol haver diàleg hi és, i, n’hem parlat en aquest sentit.
A l’igual que n’hem parlat amb la Generalitat i n’hem parlat, també, amb els altres
ajuntaments com, per exemple, el de Porqueres.
És l’Ajuntament en què, jo
mateix, vaig anar amb el seu Alcalde, com vostès saben, a veure la Directora
General i, fins i tot, a començar a parlar d’aquest mateix tema.
Per tant, si els sembla bé ho faríem arribar en aquest sentit als ajuntaments.
Per tant, entendríem que s’aprova per unanimitat...”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Moció del grup municipal d’ ICVIdB-E per exigir al Govern de la Generalitat que executi la Resolució 392/IX, del
Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un projecte de llei de declaració del
Parc Natural de la Conca Lacustre de Banyoles.
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els seus membres.

El Sr. Alcalde

01020101.2014.003.pdf

els diu:

“I, ara passaríem a la moció següent.

Intervé el Sr. Alcalde i els diu: “Perdonin. Jo entenc Sr. Luengo que la moció
que vostè va entrar el dia 26 de març, aquesta decauria ?.
Per tant, entendríem que les propostes d’acord entrades el 26 de març, no s’han de
llegir. I estan d’acord ?. Per tant, decauen.
I entrarien al Ple i llegiríem les propostes d’acord que vostè ha entrat avui mateix.
Així que hem de votar la urgència. Ho dic bé, Sr. Secretari ?.”
I el Sr. Secretari li diu:

“Sí.

Perquè la modificació és substancial.”

I el Sr. Alcalde els demana que es voti la seva urgència i que en tot cas ja la
debatran a continuació.
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la urgència de la Moció.
El Sr. Alcalde
diu:
“Moltes gràcies.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes
d’acord, una vegada votada i acceptada la urgència.”

4.4.- Moció del grup municipal d’ ICV-IdB-E per augmentar i millorar la
participació de les entitats ciutadanes en el Ple Municipal de Banyoles.
En aquesta última legislatura, des del 2011, moltes han estat les entitats
municipals que han presentat mocions en el ple de l’Ajuntament de Banyoles. El fet
que aquestes no les puguin presentar i defensar directament en el ple ha comportat
que en diferents ocasions els grups municipals les hagin adoptat com a seves.
Aquest fet crea un greuge: ja que l’entitat que la presenta no la pot argumentar,
així com tampoc, si no és que algun grup municipal ho demani, pot negociar-ne les
modificacions.
Atenent a la idea que la participació de la ciutadania és un principi bàsic de la
pràctica democràtica i que es constata que cada vegada més existeix un
allunyament entre els ciutadans i les institucions i atès que el reglament municipal
– ROM -, actualment no contempla la possibilitat de que les associacions i entitats
de la nostra ciutat puguin presentar i defensar mocions i propostes en el Ple
municipal i que ho hagin de fer a través dels grups municipals es pot considerar
que la participació de la ciutadania queda, en algunes ocasions, limitada.
Si prenem com a referència que el passat 16 d’abril de 2012 el ple municipal de
Girona va acordar la modificació de l’article 105 del capítol 4t del Reglament
Orgànic Municipal que regula la participació de les entitats ciutadanes. Aquest
modificació es va realitzar per tal d’atorgar a les entitat ciutadanes el dret
d’intervenir davant el Ple de l’Ajuntament per efectuar una exposició sobre algun
assumpte de l’ordre del dia.
El ple de l’Ajuntament de Girona va posar els següents condicionants per tal
d’exercir el dret a efectuar una exposició sobre alguns assumpte de l’ordre del dia
que són els següents:
•

•

•

Ser una entitat de participació ciutadana. Les Associacions degudament constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns són considerades entitats de participació
ciutadana.
Per intervenir davant el Ple les associacions hauran d'ostentar la condició d'interessat
en la tramitació administrativa de l'assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars
d'un dret, d'un interès legítim o en el seu cas un simple interès en supòsits d'exercici
de l'acció pública.
La facultat d'intervenir davant el Ple per efectuar l'exposició prevista s'haurà de
sollicitar per escrit presentat en el Registre d'entrada de l'Ajuntament, amb una
antelació mínima de dos dies abans de la celebració de la sessió.
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•
•

La intervenció la realitzarà únicament el representant de l'associació.
En la sessió, la intervenció del representant de l'associació s'haurà de produir amb
anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia, la
intervenció requerirà l'autorització de l'alcalde i no podrà superar el termini de 5
minuts (alternativament el termini que aquest determini). Fent ús de les seves
atribucions l'alcalde podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la
matèria exposada o alteració del desenvolupament de la sessió plenària.
De conformitat amb l'article 69.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, la intervenció no es podrà efectuar un cop s'hagi començat a
tractar l'assumpte per part del Ple de la Corporació.
Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a
les següents matèries:
a) les corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària.
b) les regulades a l'article 2 de la Llei 3/1984 de 26 de març reguladora de la
iniciativa legislativa popular, així com les determinades a l'article 6 de la Llei 4/2012,
de
17
de
març, de
Consultes
Populars per Via
de
Referèndum.
c) les que amb contingut idèntic o equivalent hagin estat presentades per l'equip de
govern o l'oposició en el transcurs del mandat.

•
•

També cal destacar altres drets de participació ciutadana de les entitats:
•
•
•
•

Rebre informació directe dels assumptes que són del seu interès.
Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència municipal.
Formar part dels òrgans de participació.
Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els
interessos generals o sectorials dels veïns d’acord amb les condicions que
s’indiquen a l’aparat 4 de l’article 105 del ROM (de Girona)

Així com també podem prendre com a referència el ROM de l’Ajuntament d’Olot
que en el seu article 121 de l’apartat 4 determina:
“Art. 121- Dret de les entitats ciutadanes a participar en el debat del Ple
Municipal
Les entitats tenen dret a intervenir en els assumptes que es tractin en la sessió
plenària amb l’única formalitat de comunicar-ho a l’Alcaldia amb vint-i-quatre
hores d’antelació de la sessió. La Presidència de la corporació decidirà sobre la
seva procedència. Amb independència dels assumpte inclosos en l’ordre del dia
del Pla municipal, les entitat ciutadanes podran dirigir peticions al consistori
relacionades amb assumptes que tinguin els criteri següents:
•

•
•
•

Es formularan per escrit i hauran de ser presentades al Registre General de
l’Ajuntament d’Olot una setmana abans com a mínim de la data del Ple Municipal.
L’escrit de presentació de la proposta haurà de ser redactat de forma clara i
concisa. L’Ajuntament demanarà prèviament el parer de l’Associació corresponent.
L’Alcaldia decidirà la seva procedència un cop escoltada la junta de Portaveus.
Si hi ha peticions que es refereixin al mateix tema i són acceptades, seran
agrupades per la Junta de Portaveus i contestades conjuntament.
Si les peticions no van dirigides al Ple Municipal, l’Alcaldia decidirà la seva
procedència d’inclusió en l’ordre del dia de la Junta Local de Govern i, en el cas
contrari, les remetrà a les regidores corresponent perquè diguin resposta també
per escrit.”

Vist que el plens dels Ajuntament més pròxims i més similars al de l’Ajuntament de
Banyoles tenen mecanismes per tal que la ciutadania i les seves entitats i/o
associacions puguin participar en la discussió en els plens, ICV –independents de
Banyoles proposa els següents acords en el ple municipal de l’Ajuntament de
Banyoles :
PRIMER.- Modificar els articles necessaris del Reglament Orgànic Municipal per tal
de fer més participatiu el ple municipal de l’Ajuntament, tal com han fet altres
ciutats de la nostra demarcació, en un termini màxim per al seu redactat del 30 de
juny de 2014.
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SEGON.- Incentivar a la participació del redactat a les entitats, associacions i
plataformes, per tal que sigui de consens i participatiu.
TERCER.- Una vegada aprovada definitivament la modificació del reglament,
informar a totes les entitats i associacions d'aquest acord i de les noves possibilitats
que els oferirà el nou ROM.
El Sr. Alcalde
defensar-la.”

diu:

“Moltes gràcies Sr. Secretari.

Sr. Luengo té la paraula per

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Amb el fil que fèiem amb la moció de la CUP de més participació, més
comunicació, més transparència és el millor control i, per tant, la nova política.
Presentem aquesta moció que, si mal no recordo, ja és la tercera vegada que
s’entra una moció en aquest sentit. En l’anterior legislatura, la nostra ex-Regidora,
Núria Langa, la va presentar i en aquesta legislatura la CUP, em sembla recordar,
també en va presenta una en aquest sentit.
Les dues anteriors rebutjades, i, em sembla que aquesta va pel mateix camí.
El que volen és que, ens hem trobat en els últims temps diferents entitats i
associacions i plataformes que presenten mocions, en el Ple de l’Ajuntament, i, que
un cop arriben a aquestes entitats no les poden defensar.
I, en moltes ocasions,
no les han pogut negociar si hi ha hagut negociació d’aquestes mocions. Recordo
l’última moció sobre l’avortament en què l’entitat que la presentava, una d’elles, de
les Heretges ens deia, -És que hem perdut el fil-.
Ens ha passat en vàries ocasions.
Aquestes negociacions s’han portat a dalt de
l’Ajuntament. Sempre hem intentat convidar a les entitats però volem que això
que fem de convidar, estigui dins del Reglament Orgànic Municipal i, per tant, que
sigui una cosa que s’hagi de complir.
De la mateixa manera que ens agradaria
que siguin les entitats que presenten les mocions, les que defensin el redactat i els
acords seguint -el fil- del que estan fent Ajuntaments propers com fan a Girona i a
Olot.
En nom d’Iniciativa i en nom personal, agraeixo al Regidor de Junts per Banyoles, el
Sr. Xavier Bosch, les seves aportacions molt encertades i que anaven encaminades
en què el redactat no sigui tècnic, sinó que sigui per part de les entitats, tot i que
em sap greu, també, perquè sembla que ens hem avançat, ja que ells tenien la
intenció de presentar-ho per endavant.
I, només dir, ja m’avanço, com que hi ha hagut alguna cosa. Mirin, si volen fer un
ROM nou, ja em sembla correcte, però, potser, poden prendre mesures transitòries
en el pròxim Reglament Orgànic Municipal. Per tant, no cal que -obrin el meló i
l’encetin tot-, sinó que poden fer alguna mesura provisional per poder aplicar això
des d’avui.
Bàsicament, perquè la Ciutadania el que no entén és que el –tempopolític sigui tan diferent del –tempo- ciutadà.
És a dir, doncs, això, que si fem un nou ROM ens a n’anem a finals de la legislatura
quan pot ser quelcom, bàsicament, provisionalment i acordat entre tots, i que ho
podríem fer d’avui per demà.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Luengo.

Sra. Pazos té la paraula.”

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu:
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“Bé.
Ja ho veuen, la CUP presenta transparència, Iniciativa participació...
Sembla que aquí, la participació, la transparència de l’equip de govern sigui...
Vostès diuen que la fan.
Llavors, suposo, que aquesta moció també s’hauria
d’aprovar però sembla que ja es preveu que tampoc serà així.
El nostre grup municipal, fa cosa d’un any i mig, també va presentar una moció
encarada en aquest sentit. Expressava explícitament que les mocions poguessin
ser defensades per les entitats en el mateix plenari, i negociades de la mateixa
manera. La moció es va tombar pel grup de Convergència i Unió i pel Regidor, no
adscrit, Jordi Bosch Lleó, Barraca. Esperem que s’ho repensin i que aquesta moció
els grups que ho hem predit, doncs, que vagi en contra del que hem dit, que no
s’aprovarà; però, sembla ser que no ha quedat gaire clar.
Esperem que així sigui, perquè la voluntat de modificar el ROM i de fer que la
Ciutadania s’acosti a l’Ajuntament, creiem que és imprescindible per garantir la
transparència d’aquest.
Per aquest motiu, nosaltres, també donarem suport a
aquesta moció i esperem que els altres grups també ho facin.”
El Sr. Alcalde
Xavier Bosch.”

diu:

“Molt bé.

Gràcies Sra. Pazos.

Ara, té la paraula el Sr.

El Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Bona nit a tothom.
Tot i que sabem que el més ideal seria la reforma i revisió del tot el Reglament
Orgànic Municipal. Mentre això no passa, tot i que intuïm, a última hora, que això
pot passar properament i ens n’alegrem, el que votem ara és la moció que ha
presentat Iniciativa, per tant, ens cenyirem amb el que diu aquesta moció.
Des de Junt per Banyoles, com deia el Sr. Luengo, també teníem preparada una
moció que anava en la mateixa direcció que la que presenta avui el company
d’Iniciativa, i, que hi havia la intenció de presentar-la en el pròxim Ple. Per tant,
no pot ser d’altra manera que el nostra vot sigui favorable a aquesta moció.
Creiem que, cada vegada existeix una distància més gran entre la Ciutadania i les
institucions públiques, i, també, creiem que aquesta modificació del reglament que
podria permetre a les associacions i entitats fer propostes i mocions en el Plenari
Municipal, i que ajudaria a reduir aquesta distància que comentava anteriorment.
Entenem que, per progressar en la qualitat democràtica del nostre municipi i en la
societat en general, cal plantejar la possibilitat d’anar més enllà que delegar la
responsabilitat als grups municipals, escollits legítimament amb el nostre vot cada
4 anys.
Per tant, avui tenim una oportunitat. Jo crec que, la responsabilitat
d’apropar els ciutadans i ciutadanes a aquest Ajuntament i fer-los partícips, també,
de les decisions que repercuteixen en el nostre dia a dia a la vida local. Gràcies.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies Sr. Bosch.

Sr. Vilanova té la paraula.”

El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Portaveu del grup municipal de CiU, diu:
“Gràcies Sr. Alcalde. Sres. i Srs. Regidores i Regidors.
Aquí s’han dit algunes coses que no podem estar-hi d’acord, en d’altres sí.
Moltes de les qüestions que diré ara, ja s’han anticipat. S’ha anticipat que votarem
en contra d’aquesta moció, i, també, s’ha anticipat que votarem en contra
d’aquesta moció perquè la nostra política és una mica més ambiciosa que canviar
uns quants articles.
Jo mateix i d’altres Regidors i Regidores de l’equip de govern moltes vegades hem
comentat que cal un canvi del ROM.
Cal un canvi del ROM global, perquè, no
només les qüestions de participació de les entitats en el Plenari s’han de tocar,
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potser, també, s’han de tocar els precs i preguntes, o s’han de tocar d’altres
qüestions organitzatives del Ple que, bàsicament, és del que fem referència en
aquests aspectes del ROM.
La nostra idea és muntar, doncs, una comissió de treball per poder modificar el
ROM globalment. És una qüestió, aquesta, que li convé.
Ara bé, s’ha tornat a parlar de transparència i participació. Hi ha qüestions que no
hi estic d’acord, no hi estic d’acord. És veritat que moltes vegades les institucions
o els partits ens hem allunyat o s’han allunyat dels ciutadans i ciutadanes, però,
crec que no és el cas dels ajuntaments.
Si vostès venen a diari a l’Ajuntament o van a l’Ajuntament de Porqueres o a
qualsevol Ajuntament de la Comarca, ho podran comprovar. Avui mateix, sortia
en els diaris i ahir, també, que el principal escull que s’ha trobat la nova llei de
canvi de l’Administració Local és, precisament, que la vocació dels ciutadans i
ciutadanes és que no s’allunyi l’Ajuntament dels ciutadans i ciutadanes. És a dir,
que no es modifiquin les competències que tenen els ajuntaments perquè és
l’entitat en la qual se senten més propers.
Per tant, això vol dir que els ajuntaments, tampoc, fan les coses tan malament, en
general.
Si vostès veiessin el dia a dia del que són els Regidors i Regidores que estan a
l’Ajuntament, veurien que des de les 9 del matí fins, moltes vegades, les 6, les 7,
les 8 de la tarda, s’estan atenent ciutadans i ciutadanes. Això és participació.
És veritat que la mecànica dels Plens pot ser diferent. És veritat que, per exemple,
si el dia que varen presentar la moció sobre l’avortament, les Heretges, si potser,
haguessin fet una trucada o s’haguessin dirigit, com fan molts d’altres ciutadans i
ciutadanes, a debatre o a assentar-nos a parlar-ne, ho haguéssim fet, perquè
s’acostuma a fer. El que passa que moltes vegades, és cert, que hi la tendència,
que tampoc em sembla malament, que moltes entitats es dirigeixen a alguns dels
equips de l’oposició per presentar aquestes mocions.
Ara bé, sempre que hi ha hagut una entitat que s’ha dirigit a l’equip de govern per
discutir-la, independentment que després s’hagi vehiculat a través de qualsevol
dels grups, se’ls ha atès, s’ha fet i s’ha discutit.
Això vol dir que, maneres que la gent participi amb les eines que tenim actualment,
s’ha anat fent.
I, moltes de les mocions que s’han presentat també han estat discutides en els
precs i preguntes amb els ciutadans i ciutadanes i els mateixos que han proposat
aquesta moció que hi estan presents i s’ha pogut discutir.
Ara bé, això no treu
que s’hagi de modificar el ROM.
Es farà, aquesta és la voluntat de fer-ho, en
global.
Moltes vegades modificacions petites d’aquestes semblen un petit detall
però distorsionen, llavors, el funcionament de tot el ROM.
Moltes gràcies, Sr. Alcalde.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Moltes gràcies Sr. Vilanova.

Passem a la votació.

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Moció del grup municipal d’ ICVIdB-E per augmentar i millorar la participació de les entitats ciutadanes en el Ple
Municipal de Banyoles, essent la votació de 10 vots en contra (dels grups
municipals: Convergència i Unió i Jordi Bosch Lleó, Regidor no adscrit) i 7 vots a
favor (dels grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya
Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació no aprova la Moció presentada.

01020101.2014.003.pdf

El Sr. Alcalde els diu: “Passaríem al torn de Precs i Preguntes si en tenen
algun, per part dels diferents grups municipals d’aquest govern.
Sr. Luengo té la paraula.”

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Si vostès ho fessin tan bé, Sr. Miquel Vilanova, sobre participació i comunicació i
transparència, no hi hauria grups a l’oposició. Només li faig aquesta reflexió.
El Sr. Alcalde

li diu:

Si que té a veure...

“No té res a veure...”

Vostè també barreja diferents coses i jo també ho faig.

Li faré 5 preguntes i 1 prec.
Mirin, la setmana passat llegíem en els mitjans de comunicació una famosa carta de
la Vicepresidenta, Joana Ortega, sobre el compromís dels ajuntaments vers la
futura consulta del 9 de novembre.
Des d’Iniciativa, els reclamem que respongui amb unitat, per tant, que ens
convoquin a tots els grups municipals per respondre a la carta de la Vicepresidenta,
sobre la manera de mostrar un compromís unànime vers la consulta.
Mirin. En aquests últims dies, és veritat que en diferents llocs s’ha pogut llegir,
veure i escoltar una crítica cap a la nova comporta de l’Estany situada a la Oficina
de Turisme, al costat del de la Pesquera número 10.
En primer lloc, ens va sorprendre la imatge de dues caixes opaques al costat de
l’Estany. És per això que, Iniciativa varem reclamar la consulta de l’expedient en
el qual hi havia aquesta modificació, que no només era una modificació de la
comporta, sinó que era de tot el desguàs de l’Estany.
Recordo, també, que el Sr. Vicens, en l’anterior Ple, va fer una apreciació que deia
que s’estaven posant una mena de llistons de fusta i feia una crítica.
Nosaltres varem consultar aquest document i ens va sorprendre perquè en el
document deia que, -la comporta que es posaria en aquell lloc, al costat de la
Oficina de Turisme, era idèntica o de característiques similars a la que hi ha al Club
Natació-.
En l’informe que vostès ens varen passar, i que per tant l’Àrea de
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va fer un informe, constava que hi hauria
una caixa, on hi hauria els aparells elèctrics, i, una altra, de fet no seria una caixa
sinó que hi hauria una comporta, i, s’entenia, tot i que no hi ha un redactat
específic, que seria amb una mena de reixat, foradat.
Tant és així que, l’informe de Patrimoni diu que hi ha una part opaca de la
comporta i una que és la caseta i la comporta mòbil, que és una part més
transparent. Patrimoni els diu, -la caixa opaca la situïn al costat dels arbres i facin
un control arqueològic de la zona-. No els diuen res més.
Vist com s’ha acabat aquesta comporta que són dues caixes opaques, vist que
vostès han modificat el projecte, Iniciativa, els reclamem que amb la mesura més
urgent possible tornin anar a Patrimoni a dir que han canviat el projecte i a veure
quines modificacions els fan.
Si no ho fan vostès, ho farà el grup d’Iniciativa.
Dirigirà una carta a Patrimoni dient-los que vostès no han complert el que havien
informat a Patrimoni.
Per tant, els reclamem que modifiquin el projecte i que informin a Patrimoni a veure
que els diuen.
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En segon lloc. Hem vist com han repintat diferents carrers de la Ciutat.
Ens agradaria felicitar al Regidor, Lluís Costabella, sobretot pel tema de darrera La
Vila. S’ha fet aquell pas per accedir a peu, amb seguretat per a l’escola, tot i que,
també, reclamaríem que no estaria de més posar-hi uns petits ressalts a la vora
d’aquest camí perquè els cotxes no puguin arribar.
Uns ressalts petits, aquells
bonys de plàstic.
També els he de dir, i, ho lamentem, que vostès han repintat els carrers de la
Ciutat de Banyoles, però, que ens consti, potser, vostès ho poden apreciar millor,
no han fet cap carril bici, ni han marcat cap carril bici.
Vostès tenen pendent, des de l’any 2008, un pla de carrils bicicleta per a la Ciutat
de Banyoles, que ho deia l’Informe del RACC, i que ens va costar 30 mil euros.
Fer un carril bici no vol dir pintar tot un carrer de color vermell, els laterals, sinó
unes línies que marqui per on ha de passar la bicicleta i en quin sentit ho han de
fer.
Volem manifestar, això ens ho han fet arribar els veïns del sector del que és el
És un carrer molt estret, un
carrer Orient, el que queda darrere del Monestir.
carrer que no té voral. Sabem que fa poc la Policia Local s’hi situava perquè no hi
haguessin –nanos- que passessin en contra direcció amb la bicicleta o anant a peu,
per seguretat.
Ens agradaria que hi haguessin millores de seguretat.
També, ens han fet arribar els veïns del Carrer del Canat, que actualment la gent
en diu el carrer de les –b’s-.
També, ens ho ha fet arribar un bomber i un
conductor d’ambulància, que, en les interseccions del Carrer Canat amb el Carrer
Neptú o del Carrer Canat al Carrer Colom, no és pot girar el cotxe de bombers o
l’ambulància.
Per tant, demanar-los si tenen prevista alguna modificació per millorar-ho.
També, els diem que els veïns de Lió, ens han reclamat que, si us plau, se’ls informi
millor, entenem que no ho fan bé, sobre quan es talla la carretera per accedir a Lió.
Per tant, que quan hagin de tallar-la per proves esportives, que la carretera
alternativa, que és la que va des de Lió fins el Puig de Sant Martirià, el Mirador del
Puig de Sant Martirià, doncs, si poden millorar-la per tal que aquesta gent quan
se’ls talli un costat puguin accedir per l’altre costat.
I, per últim.
Respecte a les proves esportives. Diferents ciutadans ens han fet
arribar fotografies, que si volen les hi podem fer arribar per correu electrònic, sobre
l’espai que queda, perquè ens entenem, entre el Club Natació i el carril bici, que
voreja l’Estany. Aquell tros d’Estany, és el tros de ningú, perquè no és ni del Club
Natació, sembla, ni de l’Ajuntament i, per tant, s’hi acumula tota la brutícia haguda
i per haver de totes les proves esportives. Fins i tot, es fa servir de pàrking en
algunes ocasions.
Els demanaríem, si us plau, que vostès quan facin una prova esportiva, millorin la
neteja el més ràpid possible i, sobretot, també, que informin als esportistes que no
estan corrent en el Parc de la Ciutadella, sinó que estan corrent allà on avui és una
zona protegida i que, potser, serà un parc natural d’aquí uns anys. I, tot i que de
moment té la protecció que té. Per tant, que ho mantinguin el màxim de net i que
siguin respectuosos amb l’entorn. Moltes gràcies.”
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El Sr. Alcalde li diu: “Molt bé Sr. Luengo.
Val a dir que la carta de la Vicepresidenta encara no la tinc. Quan la tingui, és
evident que la contestarem. La contestarem en el sentit més ampli possible, i, no
tinc cap mena de problema en reunir-los a vostès per poder-ne parlar.
I, el que està clar és que el pensament de l’equip de govern és, precisament, el de
donar les facilitats que siguin oportunes a tal efecte.
Vostè està en el seu dret d’anar a
Quant a la nova comporta de l’Estany.
Patrimoni o no.
En l’exercici d’una obra sempre hi ha alguna qüestió que ara el
Sr. Bosch li explicarà.
Poden recordar que quan hi va haver, de manera provisional, un reixat, tothom
deia que era excessivament ampli, i, si només hi hagués pogut haver el mateix
cilindre, també, hi hagués estat.
En tot cas, el Sr. Bosch ho explicarà més detingudament.”
Parla el Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor de Medi Ambient, i li diu:
“Moltes gràcies Sr. Alcalde.
Primer li diré que quan estigui tot acabat, quan aquests suports que tapen la
comporta i els mecanismes que s’hi estan posant al costat, un cop estiguin acabats,
doncs, ja l’avisarem.
I, el projecte que es va enviar a Patrimoni posava com exemple la comporta que ja
està feta, i que està en el Club Natació. Lògicament, la situació del rec d’un lloc
amb l’altre són totalment diferents. Els tècnics que ho han acabat fent allà davant
de la Pesquera, doncs, ho han resolt d’aquesta manera.
Jo no crec que se’n pugui dir un -modificat del projecte sinó una variació-. Però, li
recordo que no està acabat, encara.
No és l’acabat que la gent i els vianants
veuran.
Aquestes xapes que hi ha en què una, concretament, hi surt el cilindre i el pistó,
doncs, és perquè ha de sortir, per qüestions estrictament tècniques. I, en tot cas,
quan estigui acabat no cal que ho enviï vostè a Patrimoni perquè ja ho podem
enviar nosaltres a Patrimoni, sense cap problema.”
El Sr. Alcalde diu: “Només vull dir que si amb el cilindre n’hi hagués hagut prou
perquè hi hagués hagut prou fondària, com per aixecar la totalitat de la comporta,
només haguéssim posat el cilindre. El que passa que amb el cilindre no n’hi havia
prou perquè després hagués sortit un tros de comporta per dalt, i, l’has de protegir
que ningú s’hi pugui fer mal.
En tot cas, no s’ha pogut posar la mateixa comporta, el mateix mecanisme sí, però,
no la mateixa fondària, perquè, una sortida de l’Estany té una fondària i està al
costat d’un rec i l’altra està ben bé a l’Estany, és a dir, que les característiques
d’una i de l’altra han de ser diferents, amb el mínim impacte que hi ha d’haver, i, a
més, com bé li ha dit el Sr. Bosch, l’obra encara no està acabada.
I, precisament, són els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i els lletrats de l’Àrea
d’Urbanisme, els que dictaminen sí o no ha d’anar una qüestió a Patrimoni o,
precisament, sí l’autorització de Patrimoni és absolutament suficient.
Quant, a repintar, això el Sr. Costabella. I, bé. Felicitar-lo, doncs, el felicita el Sr.
Luengo per primera vegada, per tant, crec que avui pot estar content.
Sobre el Carrer de la Vila, que no sé que hi passa, i, els carrils bici, que em sembla
que alguna cosa està pendent de pintar de nou.
Per tant, si vostè vol explicar-ho té la paraula.
També, pot parlar sobre el Carrer
Orient i sobre el Carrer de les b’s.
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El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Via Pública, diu: “Gràcies.
I, tal i com diu l’Alcalde, gràcies per la seva felicitació.
Tota aquesta part del darrera de Servites i de Correus, que és on hem pintat, se’ns
fa molt difícil posar aquestes bandes que vostè demana.
És difícil perquè és una zona on hi ha aparcaments.
Hem canviat alguns
aparcaments. Si ho recorda, davant de l’AISS, ara s’aparca lateralment i no en
forma d’espina perquè es carregaven les tanques dels veïns.
I, si s’hi posem
gomes farem bastant intransitable el que és l’aparcament.
Llavors, allà els cotxes no van molt ràpids, a veure, jo crec que els cotxes van per
aparcar, per això no hi ha cap mena de perill.
A més, ara està ben senyalitzat
amb el carril per a vianants, i, acabarem d’arribar amb la senyalització per a
vianants fins darrera el Museu Darder. Fan falta uns rebaixos.
D’aquesta manera quan se surti de l’Escola hi haurà un bon camí per anar fins a
casa.
El tema del Carrer Orient. Vostè diu que és perillós. Evidentment, que ho és. Fa
molts anys que és perillós.
Varem adequar una part.
Ens trobem que si hi fem una vorera, no passaran els
autocars per a anar a l’Escola i a l’Institut Josep Brugulat. Cada any hem de tallar
una figuera que hi ha en un hort, tot i que no és nostre, perquè sinó no es pot
girar.
Evidentment, que és molt estret, però prohibir que la gent hi passi, a peu, no ho
podem prohibir. Tots sabem, la gent que vivim a Banyoles, que quan venim de
Canaleta hem de donar una mica més de volta passant pel davant del Monestir,
però, prohibir que no s’hi passi això no ho podem fer.
També, fer-hi voreres seria haver-ho d’expropiar. Aquest és un tema que fa molts
anys que funciona així i ara se’ns faria bastant difícil.
Ha parlat del Carrer del Canat.
Hem mirat el tema que vostè diu dels Bombers
per si passés alguna cosa. Evidentment, que varem fer unes proves abans i s’hi
podia girar. I, estigui tranquil que si mai hi ha algun incendi o passa alguna cosa
important, els Bombers entren en contra direcció. Vull dir que no hi ha d’haver
cap mena de problema.
I, aquestes pilones, formen part del carrer perquè és una manera de separar, com
ja hem dit alguna vegada, als vianants dels vehicles. És una manera perquè els
cotxes vagin més lents.
Parla el Sr. Alcalde i diu: “Permeti’m una expressió i permeti’m un comentari.
Perquè al final jo estic convençut que vostè hi ha passat. Deixem apart les b’s, si
ha vist les n’s i si ha vist les y’s. M’imagino que ho ha vist. Per tant, això del
carrer de les b’s ho hauria de matisar-ho.
Però, sí que li diré una cosa. Primera cosa. S’han fet les proves com ha dit el Sr.
Costabella. Segona. S’ha arribat a un acord amb els Bombers. Tercera. Quan
parles amb els veïns, a algú li pot agradar o no li pot agradar, com en tot.
L’altre dia parlava amb uns veïns d’allà, perquè vaig anar-hi, i em deien, -el que
està clar és que, ho varem demanar en un Consell de Barri, Sr. Alcalde, en el sentit
que els vehicles passessin més a poc a poc, pels espants que teníem quan sortíem
de casa i passaven cotxes molt a prop i els aparcaments privaven moltes vegades
les sortides dels garatges; doncs, miri, li podem ben assegurar que això s’ha
acabat.
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Per tant, des d’aquest punt de vista, vostès han complert amb el que havíem
demanat en un Consell de Barri-.
Llavors. Hi haurà qui li agradarà més una pilona convencional de ferro colat i hi
haurà qui li agradarà una altra cosa, però, en tot cas, miri !, el sentit de –mofa-,
doncs, perdoni, però em sap greu !.
D’això n’he parlat amb els veïns, això pot agradar o no pot agradar, però, fa la
feina que se’ns va demanar explícitament en un Consell de Barri.
I, li puc ben
assegurar que aquesta feina s’està fent. Encara no s’ha acabat tot el carrer, en
queda una part, en què no seran totes b’s, però, que quedarà bé, serà segur.
I, sí que podem dir-li que en aquest cas l’efecte que fan és el qual volien els veïns.
Si passa un cotxe l’efecte el fa ben fet, perquè, afluixen, segur, que és el que es
pretenia en aquest sentit i el que se’ns havia demanat a nosaltres per part dels
veïns.
És veritat que els veïns de Lió són els que pateixen més les proves
Quant a Lió.
esportives, potser, però, també els diré que portem molts anys, no només des de
que hi ha aquest equip de govern, sinó, molts i molts anys fent competicions, i,
competicions d’alt nivell. I, sempre s’ha marcat d’acord amb els paràmetres que
ha establert la Policia Local.
La Policia Local que hi ha ara, la que hi havia abans i la que hi havia fa molt abans.
Per tant, és veritat que nosaltres hem d’arreglar aquesta Camí de Lió perquè pugui
arribar fins a dalt, d’una manera més fàcil, i que no s’hagi de passar per Usall.
Aquesta és una qüestió que el Sr. Lluís Costabella sap que té pendent de fer.
També ser que té avançada la manera de fer-ho, per tant, això es farà.
Alguns veïns de Lió han vingut a parlar-ne d’aquest tema. Els hem informat que
després de no sé quants anys de demanar-ho, potser 20 anys o més, de patir
aquestes tallades, doncs, evidentment, que aquest camí els hi haurem d’arreglar.
Perquè penso que aquests veïns fer-los voltar per Usall, donen molta volta i que
fins i tot han de passar per fora del terme municipal de Banyoles quan hi hagi una
prova esportiva.
La senyalització sempre s’ha fet igual.
En tot cas, ho passarem a la Policia Local
per si s’ha de millorar i quines deficiències pugui haver-hi, però, fins ara s’ha fet
servir aquest criteri en aquest sentit.
Quant a l’espai de després del Club Natació i sobre el carril bici, hi ha dit que hi ha
un espai que no és de ningú. De ningú no. El carril bici és municipal. Això ha de
quedar clar.
Quan hi hagin competicions al Club Natació se’ls farem arribar això, que la neteja
quan hi hagi hagut una competició, sigui absolutament molt i molt ràpida.
En tot cas, de la mateixa manera que hem parlat moltes vegades que costa evitar
després de dir-los que, a l’Estany no es tirin ampolles d’aigua, amb una piragua han
d’anar a recollir-les un cop acaben les competicions de rem.
Doncs, com és
evident, a vegades, no som tot allò de cívics que hauríem de ser tots plegats, i,
això té aquestes dificultats.
Malgrat això, en prenem nota en aquest sentit.
Molt bé. Moltes gràcies. Vol matisar alguna cosa, si ?.!
El Sr. Joan Luengo
b’s com a –mofa-...
El Sr. Alcalde
semblat...
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diu:

“Sí, perquè vostè s’ha agafat el tema del carrer de les

li contesta:

“No, jo no ho he agafat com a –mofa-, m’ho ha

El Sr. Luengo diu: “... deixi’m dir-li un parell de coses només.
No era en sentit de –mofa-, sinó, que era una puntualització constructiva, em
sembla a mi, a nivell de seguretat.
Només li dic que es miri, si mal no recordo l’acta de Ple del gener del 2013, en la
qual aquest grup municipal demanava que es diferenciés la zona peatonal de la
zona dels vehicles, per tant, -mofa- cap ni una.
I, vostè té pendent amb mi que ens digui quan costa cada pilona.”
El Sr. Alcalde li diu: “Aquesta informació li serà passada de manera immediata
per ser absolutament transparents en la seva totalitat.
Però, si vostè no ho hagués dit en un to de –mofa- hagués dit el Carrer del Canat, i,
no hagués dit el carrer de les b’s, d’acord ?. S’ho podia estalviar. Si no s’hagués
–mofat- s’ho podia estalviar. És la meva apreciació.
En tot cas, si he apreciat
malament, doncs, ho he apreciat malament. Miri, escolti, ja està !.
Sra. Pazos.”
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu:
“Nosaltres els volem fer arribar dues qüestions de diferents veïns.
Els primers són veïns de Puigpalter de Dalt, que ens han comentat que falten
contenidors de brossa selectiva.
I, el segon tema.
El rec que hi ha a la cantonada anant cap a la Carretera
Vilavenut, allà on hi ha la Fàbrica Félez, la Nau, aquell rec aquell baixa molt brut.
Doncs, a veure si s’ho podrien mirar i mantenir-lo net que és el que tocaria.”
El Sr. Alcalde
diu:
“Moltes gràcies. Les dues coses són pel Regidor de Medi
Ambient, el Sr. Jordi Bosch, per tant té la paraula.”
El Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor de Medi Ambient, li diu:
“M’apunto això de Puigpalter.
L’han trucada a vostè. A nosaltres no ens han dit
res. Si vostè ens diu la persona que li ha dit ens estalviarem d’intentar saber qui
ho necessita.
No ara, però, en tot cas, acabat el Ple si vol dir-m’ho o jo demà la truco i ens ho
mirem.
Això per un costat...”.
El Sr. Alcalde li agafa la paraula
i diu: “Perdoni Sr. Bosch.
“Val a dir una cosa.
Els contenidors de selectiva s’han de posar que hi hagi massa crítica-, en el sentit que el de paper, el envasos i el vidre, si a Puigpalter de
Dalt hi ha quatre o cinc cases, és a dir, que aquests contenidors per buidar-los
necessiten més -massa crítica-.
Possiblement, a Puigpalter de Dalt i a Puigpalter de Baix deuen tenir contenidors
d’orgànica i de rebuig, i de selectiva probablement l’hagin de portar a Can Puig, a la
baixada on hi ha aquell aparcament en què s’hi va amb comoditat i que poden
posar-n’hi de selectiva.
Jo crec que aquest és el motiu. Però, en tot cas, ens ho mirarem.
Sr. Bosch si vol continuar ?.”
El Sr. Jordi Bosch continua la seva intervenció i diu:
“Doncs, ja ens posaran en contacte.
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Fent referència a la brutícia que baixa pel rec.
És en un moment puntual, és
continu, exactament a quin lloc vostès ho han detectat ?.
Perquè és cert que, a vegades, no en aquest concretament o en aquest, també,
però hi ha abocaments incontrolats.
Una cosa és que baixi contínuament, que baixi brut o que baixi brut puntualment, o
ho ha vist vostè o li han dit ?.
I, si li ha dit algú també m’agradaria que després del Ple m’ho comenti perquè pot
ser que sigui una persona que visqui a prop i ens pugui donar més informació. Si
ho ha vist vostè, m’agradaria que en digués en el moment en concret que ho ha
vist, si és pel matí, per la tarda o el vespre, i, exactament que ha vist.
Això, jo no ho dic per dir-ho, sinó perquè fa temps que nosaltres hi estem al
darrera, i és molt complicat trobar aquests abocaments incontrolats perquè no són
en aquell lloc només. Poden ser en el Rec de la Riera d’en Xo, a Ca n’Hort, o el de
Can Teixidor, o en el Rec Major. Són a molts.
Doncs, li agrairia que després m’ho comenti i ens hi posaríem en contacte i ho
vigilaríem. Gràcies.”
El Sr. Alcalde els diu:
-Li diuen que no.-

“Entenc que era la Riera Canaleta ?.”

La Sra. Alexandra Pazos diu: “Sobre el primer cas, de Puigpalter.
seixanta veïns, no sé si són suficients o no ?.”

Hi ha uns

I, el Sr. Alcalde
li diu: “Jo no li he dit això. Jo li he dit que em donava la
sensació que era aquesta.
Malgrat això, ja li he dit que ho mirarem.
Si s’hi fixa, baixant de Puigpalter de
Dalt, quan arribes a Can Puig hi ha un aparcament molt ampli, a la dreta, que hi ha
contenidors per tot.
Jo he dit que podria ser per -massa crítica-. He dit que podria ser-ho. No ho he
afirmat. En tot cas, ho comprovarem, perquè, probablement sigui això. Només
ho he apuntat, com a probable, no ho he assegurat.”
La Sra. Pazos
li diu: “Un moment. Pel que fa l’altre tema, el rec és el que hi
ha el mural pintat. Doncs, és aquell. Si ho poden mirar.”
El Sr. Alcalde li diu: Ho mirarem demà mateix.
Vostès. Sra. Masgrau, Sr. Vicens, qui comença ?. Sra. Masgrau.
La Sra. Roser Masgrau Plana, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Bona nit a tothom.
Bé, tinc dues preguntes i hi afegiré un suggeriment pel tema que s’ha plantejat ara,
sobre aquestes estructures de la qüestió del desguàs de l‘Estany.
Jo pensava que si han de continuar així, una possibilitat seria posar-hi uns panells
informatius, si...”
Parla el Sr. Alcalde i li diu:
“Són uns panells que expliquen quina funció té
precisament aquest desguàs.
Això ja ho havíem dit en un Ple anterior. Em sembla que ho dic bé ?.”
La Sra. Masgrau li diu:
“...Com que no ho han dit.
semblaria molt més correcte així.”
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Doncs, perfecte !.

Em

El Sr. Jordi Bosch diu: “Si em permet Sr. Alcalde.
Apart de la retolació, hi haurà una explicació del seu funcionament.
També hi haurà un tractament, diguem-ne, d’aquestes estructures en la mateixa
línia que en d’altres estructures que hi ha a prop de l’Estany que es fan servir.
Per exemple, els lavabos d’allà el Parc de la Draga. Un tractament que, d’alguna
manera, sigui més agradable a la vista o que intenti donar menys impacte, i,
acompanyat d’un text.
Això és el que han decidit els tècnics.”
La Sra. Roser Masgrau
diu: “La primera pregunta ens l’han fet adreçar uns
veïns del Carrer Sant Martirià. En l’aparcament que hi ha al Carrer Sant Martirià i
que és gratuït, ara, s’ha disposat d’unes quantes places que estan destinades per a
l’Escola.
Llavors. Els veïns suggerien o demanaven perquè no es posaven aquestes places
reservades en el sector Servites i així no es treien tants aparcaments d’aquest lloc,
ja que en el Carrer Sant Martirià les places són molt més reduïdes.
Aquesta era la petició.
I la segona pregunta.
Sobre el tema que el nostre grup ja s’hi ha referit altres
vegades. És l’obra tan desitjada per tots els banyolins i banyolines, els carrils bici
de Circumvallació a l’Estany tant per vianants com per bicis.
Aquests dies hi hem anat i hem vist com la carretera realment fa goig, està molt
ben arreglada i fins i tot dóna la sensació de més amplitud. Hi ha un carril molt
ben dissenyat, amb una mena de voral i unes estructures de fusta, que, segons
teníem entès, i ho havíem vist en el projecte havia de tenir dos metres i mig
d’amplada. Jo ho he mesurat amb el metro i fa dos metros escassos.
A més a més no hi ha cap més altra vial, per tant, des de la zona de Can Morgat
fins a la Font del Rector hi ha un únic vial. No sé si es pretén pintar o fer alguna
cosa més, però, si tothom, vianants i bicicletes han de passar per aquests dos
metres escassos, doncs, realment no hem solucionat el problema.
O sigui, que tota la pressió i totes les peticions ciutadanes de donar seguretat a la
quantitat de gent que es dedica a caminar i a fer esport, amb mainada, etc, amb
una obra d’una gran envergadura i que ens hi hem gastat diners, no hauria resolt el
problema. No ho sé ?. Potser, hi ha alguna altra perspectiva de fer un únic carril
o fer algun dibuix, però, en principi el que es veu allà no resol el problema.
Ja dic, a més a més, el carril és de dos metres escassos.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Gràcies.
De fet no és ben bé una pregunta, s’acosta a un prec, potser, és més una reflexió,
potser, és una mica llarga.
Com que el ROM encara no l’hem modificat..., tinc
limitació de temps ?. És broma.
És referent a un Decret d’Alcaldia, el número 530. Parla sobre el rescabalament
d’una pesquera. Primer de tot, volem manifestar que el nostre grup no veu clar
que s’hagi de rescatar una pesquera. Una pesquera que va obtenir una llicència
abans del 1912, fa més de 102 anys, i, que encara tingui uns drets d’ús d’una
concessió que, de fet, supera els 99 anys.
No entenem que s’hagi de pagar per una cosa que el titular no pot vendre. Quant
val una cosa que no es pot vendre ni traspassar ?. Aquesta és una pregunta que
ens fem, i, no entenem que s’hagi de pagar tampoc per una caseta en la que no
ens consta que en els darrers anys, potser 100 anys, perquè no ho hem vist enlloc,
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no s’hi hagin fet obres, perquè si s’hi haguessin fet obres, s’haurien donat a precari,
i si s’haguessin donat a precari no seria motiu de rescabalament. Això apart.
El que vull amonestar és aquest -joc de mans- fent veure que a l’Ajuntament no li
costa res la pesquera, tal i com diu aquest Decret, o, que sembla que vol fer
entendre aquest Decret d’Alcaldia.
Potser a l’equip de govern no li agrada crear un antecedent com aquest de pagar
per una pesquera que no te cap valor perquè no es pot vendre, per això diuen que
no pagaran res, sinó que ho pagarà el Club Natació Banyoles quan se li atorgui la
nova concessió a 50 anys. I, els 20.000,00€ els pagaran a raó d’aquell lloguer que
dèiem, d’uns 33,00€ al mes.
D’on surten aquests 20.000,00€ ? Doncs, l’Ajuntament que anualment dóna una
subvenció al Club Natació Banyoles per activitats esportives de 28.500,00€ li
transferirà aquests diners però ho separarà en dues partides, una anirà en una
partida indeterminada de 20.000,00€ i la resta es transferirà, aquests 8.500,00€,
en concepte de subvenció al Club Natació. I, aquests 20.000,00€ quedaran en un
compte anomenat -dipòsit provisional-, a rebre a favor del Club Natació Banyoles.
Un dipòsit provisional que no rebrà perquè l’Ajuntament se’ls gasta per poder pagar
la pesquera.
Bé.
Amb aquest fet sembla que el Club Natació Banyoles, renunciant als
20.000,00€ de subvenció, ho fa perquè sap que rebrà la pesquera quan encara no
s’han escrit les bases d’una nova concessió dels terrenys comunals al voltant de
l’Estany, ni s’ha fet la nova concessió.
Doncs, amb aquests –malabars-, no és el
Club Natació Banyoles qui traspassi uns diners a l’Ajuntament sinó que és
l’ajuntament qui fa voltar els seus diners, en un -viatge d’anada i tornada- sense
sortir, de fet, del propi Ajuntament per poder pagar la pesquera.
Dit això, trobem no adient pagar per les pesqueres.
Em sembla que això ha
quedat clar.
Perquè si la pesquera núm. 5 val 20.000,00€, quan valen tota la
resta de pesqueres ?.
Les altres 20 que valen ?, 300.000,00€ pagarem ?, mig
milió d’euros pagarà l’Ajuntament per recuperar les pesqueres ?.
Pensem que s’ha creat una -línia vermella- que mai s’havia d’haver fet i que només
acabarà portant conflictes entre els actuals usufructuaris de les pesqueres i el propi
Ajuntament, o bé, entre l’Ajuntament, com a administrador, i els beneficiaris del bé
comunal.
I aquesta és una mica la reflexió que volíem fer. No sé si encara es pot reorientar.
No sé si en comptes que aquests diners surtin del propi Ajuntament, que van que
tornen, que posen en un compte, però, que al final ... Ja m’ho explicaran ?.
Doncs, si poguéssim trobar una altra fórmula, un patrocinador, un altre model, un
altre sistema que no creés un precedent davant totes les pesqueres que
properament puguin repercutir a favor de l’Ajuntament. Gràcies.”
El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies Sr. Vicens.
“Responc a la Sra. Masgrau. Vull dir-li que l’aparcament gratuït del Carrer Sant
Martirià és privat. És privat, i, de moment la propietat el deixa com a aparcament
gratuït, per tant, és privat.
Aquestes places són places que corresponen a
l’Escola, són públiques, les places que vostè feia referència.
Recordi que aquí és on havia d’anar l’antic gimnàs. S’havia fet una permuta, que
s’havia de tornar aquesta permuta. Hi havia un lloguer pactat durant ics anys, que
això eren més de 120.000,00€ i que es va retornar. Jo diria que va ser l’any 2008
o 2009, si no ho recordo malament.
Aquestes places que vostè fa referència, aquestes serien dintre de l’Escola. El que
s’ha fet és que, molts docents de l’Escola han demanat i gent que va a l’Escola en
un moment o un altre, que en hores lectives sigui un aparcament de l’Escola, però,
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que a hores no lectives servís d’aparcament lliure. És a dir, els vespres, les nits, i
les tardes a partir de les 5 o les 6 de la tarda, que s’hi pugui aparcar.
Per tant, aquesta és una petició de l’Escola d’unes places que estarien dintre de la
mateixa Escola, i, que aquestes places serien públiques. Les altres són privades,
d’ús públic en aquest moment perquè no hi ha cap reivindicació que digui el
contrari, per tant, s’han deixat en aquest sentit.
Per tant, com que estan dintre de l’Escola, l’Escola les ha reclamat. Varem arribar
a un acord amb l’Escola en dir que en hores lectives serien per l’Escola. Moltes
vegades és algú que ha d’anar a deixar una cosa a l’Escola, algun professor interí
que hi va unes hores i després se n’ha d’anar a una altra Escola, etc.
Totes
aquestes qüestions pròpies d’una escola.
I, fora d’hores lectives són de lliure
disposició per tots els veïns i veïnes del Carrer Sant Martirià o del voltant que hi
aparquen. Primer punt.
Segon punt. He anant a veure aquesta obra avui mateix, la de Circumvallació a
l’Estany.
És veritat que l’àmbit d’on vostè parla és del municipi de Porqueres,
però, l’obra és en un conjunt. Amb el mateix Alcalde de Porqueres n’hem parlat
avui. Està clar que la línia separadora és una línia que gairebé fa mig metre i es
menja part del dos, o dos i mig metres, aproximadament, que hi passen. I, quan
arribem a dalt, a Can Morgat, els vianants passen per baix i les bicicletes passen
per dalt. Per això hi ha aquella tanca. Algú ens ha fet arribar que la tanca que fa
1,40 metres és molt alta. El que passa que 1,40 metres és el mínim que s’exigeix
pel tema dels ciclistes; ha de ser una tanca de 1,40 m perquè es podria considerar
que amb una tanca inferior podria suposar un handicap en aquest sentit.
L’altra encara s’ha d’acabar.
S’està fent. Hi estan posant formigó. I, a partir
d’aquí s’haurà d’arranjar el que és el carril per anar a peu, per dir-ho d’alguna
manera. En tot cas, serà així.
La carretera manté els cinc metres, amb el mig i mig de cada costat, amb un terra
trepitjable i amb una cuneta americana en el tram de la pujada i fins a la carretera.
Aquí queda més estret. Però, ja estava previst que els vianants passin per baix i
els ciclistes per dalt.
Precisament, l’obra està molt a punt d’acabar.
És veritat que jo he tingut la
mateixa sensació que vostè.
Un cop hi ha aquest formigó posat que ho separa,
que és clau que hi sigui, dóna aquesta sensació d’estretor.
A mi també me l’ha
donada a l’igual que li ha donat a vostè.
Precisament, n’hem parlat amb els
tècnics del Consorci de l’Estany d’això, però, ells diuen que la mida és la que és.
Per tant, haurem de veure com queda.
I, quant al Sr. Vicens. Hi estem d’acord en una reflexió àmplia.
Les pesqueres, crec, que des de l’any 1996 que s’està parlant de fer un reglament.
Des de que es fa la concessió de bé comunal o es considera bé comunal per part de
la sentència del Suprem, passa això. No sé quants ajuntaments han passat des de
l’any 1996. I, el reglament de pesqueres queda per fer. Hi ha hagut majories
absolutes per cada costat, però, tampoc s’ha fet aquest reglament de pesqueres,
que tampoc deu ser tan fàcil fer-lo.
Jo li vaig dir a vostè que ens podíem seure el dia que volgués en una comissió
informativa; a vostès i als altres grups municipals, per si trobàvem aquesta
solució, i que no és una solució gens fàcil.
No és l’única pesquera.
Li vull
recordar que la pesquera número 10 en el seu moment, també, ja el jurat
d’expropiació va dir el que valia i, llavors, no es va pagar, però, en tot cas, es va
rescabalar.
I, és la que avui hi ha l’Oficina de Turisme.
I, no estic parlant
d’aquest govern.
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La segona pesquera és la pesquera dels Mata.
En tot cas, sí, sí, que hi ha una part econòmica perquè, a més, hi ha el Tribunal
d’Expropiacions que ho diu.
I, com a tercera, aquesta pesquera que ja s’ha rescabalat.
I, si n’hi hagués alguna altra, ja li dic que aquest Alcalde i aquest govern estem en
condicions de posar-nos-hi d’acord.
Perquè clar, al final haurem de dir a la gent de les pesqueres, -que totes són de
l’Ajuntament-. Llavors les mantindrem. Què hi farem, com ho farem i de quina
manera les rescabalarem, i de quina manera ens els successius judicis que tindrem
anirem fent ?. No sé si ens pararem aquí. Per tant, haurem d’anar amb seny.
I, o fem un reglament extraordinàriament ben fet, amb un màxim de consens no
només polític sinó també ciutadà...
Jo ja li dic, portem més de vint anys que
aquest reglament s’ha de fer i no es fa. Per què no es fa ?. Perquè no és fàcil.
Si fos fàcil ja s’hauria fet.
Però, aquí, quan s’han pogut rescabalar tres pesqueres, s’ha fet; si se’n poguessin
rescabalar quatre, serien quatre, en tot cas, com a mínim de passar a zero
pesqueres els últims anys, ara n’hi ha tres. I, n’hi pot haver alguna més ?, doncs,
potser sí o potser no.
Si hi ha l’oportunitat li ben asseguro que qui li parla
l’estudiarà mentre li toqui governar, perquè és una manera de tirar endavant un
procés que tard o d’hora ens arribarà per un costat o per un altre.
I, això és
absolutament complicat.
Jo ja li vaig dir a vostè i ho torno a dir avui, aquí, i, no per tirar-li res en cara, tot el
contrari, que si algú hi veu una possibilitat, doncs, estudiem-ho quan calgui; una
possibilitat real, efectiva, de reglamentació.
Perquè, si això s’hagués pogut fer
amb la gent que està a la Casa i que hi porta molts anys, doncs, al final no s’ha
tirat endavant.
Un –arc- de gent de tots colors, des del 1996 fins ara que ha
governat aquesta Ciutat.
Probablement ens hi trobaríem gairebé tots, amb les
excepcions d’Iniciativa i la CUP, que en aquell moment no devien ser-hi.
Per tant, és veritat que tot i aquest –arc- de tots colors ha estat molt complicat i no
s’ha portat endavant. Per alguna raó deu ser. I, no perquè la gent no hagi tingut
voluntat.
Jo no crec que cap govern no hagi tingut la voluntat d’arreglar això.
N’han tingut, però, al final les dificultat són les que són.
Per tant, no fem –malabars-, el que fem és una realitat. Els diners han sortit de
l’Ajuntament perquè l’acord ha estat signat i s’ha pagat. I, aquesta pesquera avui
és una pesquera de titularitat municipal i de possessió. Això és així. No hem fet
cap més –malabar- que pagar. Un xec que hem signat l’Interventor, el Tresorer i
jo mateix, també. I, ho hem pagat.
I ja li dic que si hi ha alguna altra oportunitat l’estudiarem, en aquest sentit. Però,
si hi ha alguna possibilitat de fer un reglament i de fer-lo absolutament ben fet,
fem-ho.
Ara, estarà d’acord amb mi que la valoració dels 20.000,00€ que valia l’any que
s’hagi pogut fer o s’hagi modificat aquesta pesquera, probablement feta l’any 1912
o no, no seria a precari, si no és amb posterioritat a l’any 1996, per tant, la
despesa segur que hi és i el valor el té. Així ho diuen els tècnics. I, hi ha un
informe en el mateix expedient que vostès em consta que l’han revisat i amb tot
detall.
Sra. Masgrau, vostè volia fer algun afegit ?.”
La Sra. Roser Magrau li diu: “Em voldria referir només a dues qüestions.
Em sembla que quan es parla d’un carril i que té unes dimensions, aquest és el pas
útil i no pas, diguem-ne, l’exterior...
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El Sr. Alcalde

li diu:

“Jo no ho he mesurat.”

La Sra. Masgrau
diu:
...Però el resultat final és que el pas útil.
Són dos
metres escassos i són absolutament insuficients.
Per altra banda.
El tram al que jo em referia era al sortir de Can Morgat fins a
baix. En aquell hi ha únicament un sol carril. El problema que teníem el seguim
tenint i crec que no s’ha respectat la prioritat del projecte que era, precisament,
preservar la seguretat d’esportistes, caminadors i bicicletes, i famílies que hi van.
Per tant, és una oportunitat perduda, em sembla ?.”
I, el Sr. Alcalde li diu: “Jo crec que no.
Deixi-m’ho dir. Jo crec que no. La protecció hi és en aquests dos metres i mig,
sobretot, per la gent, els vianants, les famílies, la gent que hi va a córrer, i a fer
esport...
La gent que se saltava la normativa i que hi passaven, hi passaven amb molta
amplitud, perquè, hi ha gent que hi passava, estava tallat, però, hi continuava
passant.
Amb això no estaria d’acord amb vostè.
Jo crec que no és una oportunitat perduda.
Hem de donar, com a mínim, el
benefici del dubte quan estigui acabada i que ho valorem.
A mi, avui,
tècnicament, el que em deien els tècnics del Consorci de l’Estany és que la
carretera estava feta d’acord amb el projecte redactat, per tant, ara el que farem
és aquest benefici del dubte, en aquest sentit. Jo penso que si que protegirem.
Veiem-ho acabat. Moltes gràcies.”

El Sr. Alcalde
aixeca la sessió, i els diu:
d’abril. Moltes gràcies.”

“La propera sessió serà el dia 28

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 22
h 10 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,
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El Secretari,

