ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 24
DE SETEMBRE DE 2018
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 24 de
septiembre de 2018, es reuneix el Ple, en sessió ordinària sota la Presidència de
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta,
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol,
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen:

1.-PRESIDÈNCIA
1.1.

-Aprovació de l'Acta de la Sessió Anterior, 30 de juliol de 2018.

D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta del Ple del dia 30 de juliol de 2018
ordinari.
1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 20
de juliol de 2018 al 14 de setembre de 2018.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que
corresponen del núm. 2018.2419 de 20 de juliol de 2018, al núm. 2018.2839, de
14 de setembre de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format
digital.
Resultat: El ple es dóna per assabentat

1.3. -Donar compte remissió línies fonamentals pressupost 2019.
Vista 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 15 s’estableix
l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals pressupostaries per
l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, que conté
tota la informació necessària d’acord amb la normativa vigent.
Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici de
2019, ha estat tramesa per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a
través de la oficina virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb
data 14 de setembre de 2018.
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018DECR0002832 de data 14 de
setembre de 2018, de l’aprovació de la remissió de la informació de les línies
fonamentals del Pressupost de l’exercici de 2019, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 15 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.
Resultat: es dona per assabentat

2.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS
2.1. -Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici de 2017.
Vist que la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data 25 de juny de
2018, va informar favorablement el Compte General de la Corporació de l’exercici
2017.
Atès que el Compte General de l’exercici de 2017 i els seus justificants, han estat
exposats al públic a través de la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 129 del dia 4 de juliol de 2018 a efectes de reclamacions i
observacions.
Atès que durant el termini de 15 dies hàbils, transcorreguts entre els dies 5 i el 25
de juliol de 2018, i els vuit dies següents (del 26 de juliol al 6 d’agost de 2018) no
s’han presentat reclamacions, ni cap observació, a efectes i de conformitat amb el
disposat a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei, Reguladora de les Hisendes
Locals.
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple, adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici de 2017, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Sr. Alexandra Pazos,
Bon vespre a tothom. El sentit del nostre vot, serà l’abstenció. No son els nostres
pressupostos per això hem considerat que ens hem d’abstenir, tot i que,
considerem que és un tràmit burocràtic.
Sr. Alcalde,
No aprovem el pressupost, sinó que aprovem el Compte General.
Resultat de la votació: Aprovació del Compte General de la Corporació de
l’exercici de 2017. 14 vots a favor, (grups municipals CiU, Junts per
Banyoles-ERC ). 3 abstencions, (grups municipal CUP i IdB-ICV). S’aprova
per majoria absoluta.
2.2.- Sol·licitud substitució del conveni de col·laboració en matèria de
gestió cadastral amb la Direcció General del Cadastre.
Vist l’article 65 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que la base imposable de l’Impost
sobre Béns Immobles estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, el
qual es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme a allò
disposat en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
Vist el que el disposa l’article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, i els articles 62 i següents del RD
417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa l’esmentat Text Refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, en relació als convenis de col·laboració.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles col·labora en matèria de gestió cadastral amb la
Direcció General del Cadastre des del dia 2 de juliol de 1998, data del primer
conveni, el qual només abastava tràmits en béns de naturalesa urbana.
Atès que el 24 de febrer de 2014 es va signar un nou conveni que incorporava la
col·laboració en la tramitació dels següents expedients, però ampliant-los als béns
de naturalesa rústica:
 Tramitació dels expedients d’alteració del domini, en règim de delegació de
competències
 Tramitació dels expedients d’alteració d’ordre físic i econòmic, en règim
d’encàrrec de gestió
 Actuacions de notificació dels valors cadastrals
 Actuacions d’atenció al públic en el procediment de valoració col·lectiva de
caràcter general.
 Col·laboració en la recepció de documentació
Atès que en la reunió de seguiment del conveni de col·laboració en matèria de
gestió cadastral signat amb la Direcció General del Cadastre celebrada el dia 18
d’abril de 2018, la Gerència Territorial del Cadastre de Girona va manifestar la
voluntat de la Direcció General del Cadastre de substituir l’actual conveni de

col·laboració per un nou model de conveni, que conté com a principal novetat la
col·laboració municipal en actuacions de manteniment que conté les funcions
d’actualització de les descripcions cadastrals dels immobles originades per fets,
actes, negocis i demés circumstàncies susceptibles d’originar una incorporació o
modificació en el Cadastre Immobiliari.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació establir un sistema estable de
col·laboració mútua amb la Direcció General del Cadastre per tal de millorar en
l’eficàcia de la gestió tributària i recaptatòria dels padrons fiscals de l’Impost sobre
Béns Immobles de Naturalesa Urbana i el de Naturalesa Rústica.
Atès que aquest Ajuntament de Banyoles creu necessari substituir l’actual conveni
per aquest nou model de col·laboració, que regula una col·laboració municipal més
amplia en els procediments cadastrals, per a l’exercici de les següents funcions de
gestió cadastral:






Tramitació d’expedients d’alteració del domini, en règim d’encàrrec de
gestió
Tramitació d’expedients d’alteració d’ordre físic i econòmic, en règim
d’encàrrec de gestió
Col·laboració en actuacions de manteniment, en règim d’encàrrec de gestió
Actuacions d’atenció al públic i col·laboració en la difusió de la informació
cadastral.
Col·laboració en la notificació

Vist l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Econòmics que consta en
l’expedient núm. X2018004823.
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció Cadastral del Cadastre, mitjançant la seva
Gerència Territorial a Girona, la formalització de substitució del conveni de
col·laboració en matèria de gestió cadastral.
Segon.- Aprovar la substitució del conveni de col·laboració en matèria de gestió
cadastral amb la Direcció General del Cadastre, amb acceptació expressa de les
funcions objecte d’encàrrec de gestió, sense perjudici de la titularitat de les
competències, que en matèria objecte del conveni, corresponen a la Direcció
General del Cadastre i que són els funcions que es relacionen tot seguit:






Tramitació d’expedients d’alteració del domini
Tramitació d’expedients d’alteració d’ordre físic i econòmic
Col·laboració en actuacions de manteniment
Actuacions d’atenció al públic i col·laboració en la difusió de la informació
cadastral.
Col·laboració en la notificació

Tercer.- Comunicar aquests acords a la Direcció General del Cadastre i a la
Gerència Territorial del Cadastre a Girona.
Quart.- Facultar al senyor Alcalde-President d’aquest Ajuntament de Banyoles per
a la signatura d’aquest conveni.

Sr. Pau Comas,
Bona tarda a tothom. Es tracta de l’actualització del conveni que teníem de l’any
2014. Ens ajudarà a ampliar la col·laboració en els procediments cadastrals, alhora
ens ajudarà a l’eficiència tributària i recaptatòria.
Resultat de la votació: Sol·licitud de substitució del conveni de
col·laboració en matèria de gestió cadastral amb la Direcció General del
Cadastre. S’aprova per Unanimitat.

2.3. - Modificació de Crèdit 53/2018.
Vist els Informes/proposta de modificació de crèdit, per transferències entre
partides, de les àrees de Via Pública, de Medi Ambient i de Serveis a les Persones,
en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit consignat entre partides del
Pressupost de l’exercici de 2018.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal.
Vist tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 53/2018, per
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb
els següents quadres:
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
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.
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1
1720
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1
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i
defensa dels animals de la
comarca del Pla de l’Estany
Esports. Transports
-4.000,00
Esports. Subv. Club
Natació
Banyoles-celebració 75a edició
Travessia de l’Estany
TOTAL
MODIFICACIÓ
DE
CRÈDITS
-24.000,00

3.000,00

4.000,00
24.000,00

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.
Sr. Pau Comas,
Es tracta d’una modificació de transferència entre partides. Es dona d’alta les
següents partides : Per a la construcció d’una estació de recàrrega de vehicles
elèctrics, una subvenció a l’Associació de protecció i defensa dels animals de la
Comarca del Pla de l’Estany, i una subvenció al Club Natació Banyoles, per a la
celebració de la 75a edició de la Travessia de l’Estany.
Sra. Sandra Alexandra Pazos,
Ens abstindrem com anem fent a les modificacions de crèdit. Però ens ha sorgit un
dubte, en relació a la subvenció que es dona al club Natació Banyoles, no entenem
el perquè es dona de baixa d’Esports. Transports, i va com a subvenció per la
Travessia de l’Estany.
Sr. Alcalde,
Simplement, és una transferència de partida, a la d’Esports i Transports, hi hauria
sobrant, i es passa com a una subvenció, ajuda al Club Natació. No hi ha cap
partida que s’agafi dels romanents. S’està a l’espera que arribi la subvenció de la
Generalitat, i per 57.000€, poder tenir un punt de recàrrega ràpid. L’altre passa de
l’Associació dels Guardians dels Animals, a la Millora del medi ambient. L’altre és
d’esports, per anar també a esports.
Resultat de la votació: Modificació de Crèdit 53/2018. 9 vots a favors ,
(grup municipal CiU), i 8 abstencions, (grups municipals Junts per
Banyoles-ERC, CUP i IdB-ICV ). S’aprova per majoria absoluta.

3.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
3.1. -Aprovació provisional de la modificació puntual del PENAB en relació
a la profunditat edificable i delimitació de dos polígons d'actuació a la
Plaça Perpinyà
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 25 de juny de 2018
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del
PENAB en relació a la profunditat edificable i delimitació de dos polígons d’actuació
a la Plaça Perpinyà, redactat per l’arquitecte municipal.
L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 132 de 9 de
juliol de 2018, en el Diari El Punt del dia 5 de juliol de 2018, en el tauler d’edictes
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de planejament en
exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.
Durant el referit termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions ni
suggeriments.
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento en data 28 de juny de 2018 (S2018005864).
Vist que la modificació puntual de les Disposicions Transitòries del Text Refós del
PGOU de Banyoles aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
en sessió de 22 de juny de 2016 (DOGC 7203, de data 12 de setembre de 2016),
entre d’altres aspectes, incorpora la Disposició addicional segona en el planejament
general del municipi, la qual conté les determinacions normatives en matèria de
servituds aeronàutiques, i incorpora entre els plànols d’ordenació del planejament
general del municipi els plànols de les servituds d’operació de les aeronaus.
Per tot l’anterior, el Ple adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del PENAB en
relació a la profunditat edificable i delimitació de dos polígons d’actuació a la Plaça
Perpinyà, redactat per l’arquitecte municipal.
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.
Resultat de la votació: Aprovar provisionalment la modificació puntual del
PENAB en relació a la profunditat edificable i delimitació de dos polígons
d’actuació a la Plaça Perpinyà. S’aprova per Unanimitat.

3.2. -Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU per
delimitar dos polígons d'actuació a la Plaça Perpinyà.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 25 de juny de 2018
va aprovar inicialment la modificació puntual del TR del PGOU per delimitar dos
polígons d’actuació a la Plaça Perpinyà, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i
redactada per l’arquitecte municipal.
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant
la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 5 de juliol de
2018, en el BOP nº 132 de 9 de juliol de 2018, en el tauler d’edictes de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el
referit període es presentessin al·legacions de cap tipus.
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento en data 28 de juny de 2018 (S2018005864).
Vist que la modificació puntual de les Disposicions Transitòries del Text Refós del
PGOU de Banyoles aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
en sessió de 22 de juny de 2016 (DOGC 7203, de data 12 de setembre de 2016),
entre d’altres aspectes, incorpora la Disposició addicional segona en el planejament
general del municipi, la qual conté les determinacions normatives en matèria de
servituds aeronàutiques, i incorpora entre els plànols d’ordenació del planejament
general del municipi els plànols de les servituds d’operació de les aeronaus.
Per tot l’anterior, el Ple l’adopta els següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del TR del
PGOU per delimitar dos polígons d’actuació a la Plaça Perpinyà, promoguda per
l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecte municipal.
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.
Sr. Alcalde,
Explica que aquests punts, es van debatre en sessió plenària, es van aprovar de
manera inicial, s’ha exposat al públic, i durant la seva exposició, no hi ha hagut cap
al·legació, i portem l’aprovació provisional, perquè pugui anar a Urbanisme i poderho aprovar definitivament.
Sr. Joan Luengo,
Bona nit. Nosaltres votarem a favor dels dos punts. La pregunta que ens s’ha
sorgit, és que aquestes aprovacions, s’incorporen directament en el nou POUM, o hi
ha una al·legació del mateix equips que ho modifica.
Sr. Alcalde,
És una incorporació directa.
Resultat de la votació: Aprovació provisional de la modificació puntual del
TR del PGOU per delimitar dos polígons d’actuació a la Plaça Perpinyà.
S’aprova per Unanimitat.

4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
No hi ha cap assumpte sobrevingut.
5.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS
5.1. -Moció de la CUP Banyoles, per al Dret a vot de totes les persones
residents.
El dret a vot és in dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i
quelcom necessari per esdevenir una democràcia real i una societat just i
igualitària. Malgrat això, aquest dret és negat a bona part de la ciutadania de
Banyoles per raó de la seva nacionalitat. Le plena ciutadania és un exigència
democràtica però també de justícia social i reconeixement de la contribució de tota
la ciutadania al bon funcionament de la societat tant pel que fa a drets com a
deures. Reconèixer el dret a la participació política a totes les persones que formen
part de la comunitat implica assumir com a positiva la diversitat cultural i fent-ho
contribuïm a la cohesió social dels nostre barris.
La legislació espanyola limita enormement la participació política de les persones
estrangeres, que no poden votar ni ser votats en les eleccions generals ni
autonòmiques i redueix el dret a vot a les eleccions municipals a alguns supòsits.
Així, l’article 13.2 de la Constitució espanyola permet el sufragi actiu i passiu de
persones estrangeres en les eleccions municipals només quan existeix un tractat
internacional sota el criteri de reciprocitat. A la pràctica només les persones amb
nacionalitat comunitària i d’una dotzena de països no europeus poden exercir el seu
dret a vot a les eleccions municipals. En aquests casos, però, el dret a vot requereix
a més d’uns requisits, processos i tràmits previs per poder ésser inscrits al cens
electoral que a la pràctica dificulten considerablement que s’acabi exercint aquest
dret a vot. Al mateix temps, l’ordenament jurídic espanyol no permet la participació
de les persones residents estrangeres als referèndums, ni a subscriure iniciatives
legislatives populars a nivell estatal. En canvi sí que existeix la possibilitat de
participació a consultes i a altres processos no referendaris, com va ser el cas del 9
de Novembre dels 2014 a Catalunya.
A tot això, cal afegir-hi partidista de la immigració per part d’algunes forces
polítiques. Així, des de les institucions i especialment en els processos electorals,
hem de lamentar discursos xenòfobs que utilitzen el fenomen migratori per
confrontar la ciutadania generant tensions i posant en perill la cohesió social amb
un objectiu electoralista i partidista.
En aquest sentit la limitació al vot de les persones sense nacionalitat espanyola
afavoreix una sobre representació d’aquestes forces polítiques i per tant reforça el
racisme institucional i social.
Al mateix temps, en un moment en què Catalunya ha iniciat el camí cap a un estat
propi, queda pendent el debat sobre quines persones residents al país seran titulars
de la nacionalitat catalana. En aquest sentit, considerem imprescindible vincular els
drets de ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat.

Per aquests motius, el grup municipal de la CUP Banyoles, proposa al Ple els
següents ACORDS:
Primer. Instar a l’Estat espanyol a una reforma de l’ordenament jurídic a fi de
permetre el dret de sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les
persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència
legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de
participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma
de participació política.
Segon. Instar a l’Estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits
burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels
residents estrangers garantint que la inscripció en el cens es faci de forma
automàtica. Així com ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via
legal i no la de dels tractats internacionals per donar accés al dret de sufragi a les
persones estrangeres residents.
Tercer. Instar al Parlament de Catalunya a treballar pe fer efectius els drets de
ciutadania, tot vehiculant-los a la residència, i no a la nacionalitat tal i com
plantejava l’art. 8 de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república.
Quart. Instar als diferents grups municipals d’aquest ple municipal a la no
instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en
benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la
cohesió social, i a promoure la incorporació de persones d’origen estranger en les
seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de les nostra societat
diversa.
Cinquè. Comprometre’s a realitzar una campanya informativa per a donar a
conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres
residents a Banyoles i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el
dret de sufragi actiu i passiu a les properes eleccions municipals. Aquesta
campanya es concretarà en:
a. Enviar cartes a la població estrangera amb les condicions abans esmentades
explicant-los que en les properes eleccions municipals tindran dret a sufragi
actiu i passiu, i informant-los dels mecanismes concrets per a fer efectiu
aquest dret. Aquestes cartes hauran de ser enviades en català i en les
llengües majoritàries d’aquestes nacionalitats.
b. Fer reunions informatives i d’assessorament tant amb entitats de persones
migrades d’aquests orígens, com amb entitats de suport als processos
migratoris explicant el contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els
mecanismes concrets per exercir-lo.
c. Fer una campanya pública informativa a través de les diverses eines de
comunicació de l’Ajuntament, així com amb díptics i/o cartells informatius.
Sisè. Comprometre’s a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de
drets polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la participació
política de totes les persones residents.

Setè. Treballar per desplegar i fer efectiva la jurisprudència prevista en matèria de
participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà per
garantir la plena participació política de la ciutadania resident a Banyoles, al marge
de la seva nacionalitat, al mateix temps que es garanteix un empadronament no
restrictiu dels residents al municipi.
Vuitè. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern Espanyol, al Parlament de
Catalunya, a la campanya de Dret a vot (SOS Racisme: Rambla de Santa Mònica,
10.1a planta 08002 Barcelona) i la Coordinadora Obrim Fronteres.
(coordinadora.obrim.fronteres@gmail.com).
Sr. Non Casadevall,
Des de la CUP, demanem a la resta de forces polítiques que ens acompanyen en
aquest Ple, que votin favorablement aquesta Moció. Seria molt positiu que
Banyoles, fóssim pioners en una iniciativa, que el que pretén, és millorar la cohesió
social i la implicació de la ciutadania a la vida política. Entenem que ens hem
destacat en dinàmiques de cohesió en l’àmbit escolar, i confiem que aquesta
realitat, en el cas de la participació política és una vergonya, i que el nostre
Ajuntament estarà a l’alçada.
Sr. Joan Luengo,
El nostre grup votarà a favor de la Moció.
Sr. Xavier Bosch,
També hi votarem a favor.
Resultat de la votació : Moció de la CUP Banyoles, per al Dret a vot de totes
les persones residents. S’aprova per Unanimitat.
Precs i Preguntes:
Sr. Joan Luengo,
El mes de juliol, vam fer unes preguntes, ha passat l’estiu amb un ple extraordinari
pel mig, i el setembre, hem d’atrapar la feina que no s’ha fet durant l’estiu. Vam
demanar l’explicació d’un Decret d’Alcaldia, on s’aprovava el pagament d’uns
allotjaments per uns directius de diferents entitats esportives, per una prova
esportiva. Encara no se’ns ha respost.
La segona és que ens relació a la desaparició d’uns peixos de la rotonda de
l’entrada nord. Volem saber quan reposaran i el cost que tindrà. Alhora també
quina mesura hi posarà l’Ajuntament perquè no se’ls tornin a emportar, tot i que sé
que no és culpa de l’Ajuntament.
Avui hem llegit amb preocupació, que s’ha trobat un niu d’abella asiàtica a la nostra
ciutat. Quines mesures està prenen l’Ajuntament per combatre-la.
I l’última és si aquest Govern, creu en la igualtat entre homes i dones.
Sr. Alcalde,
Demana que li profunditzi més la pregunta. El Govern, garanteix la igualtat.

En quan als directius de la Triatló, hem acabat de tancar l’expedient. Li enviarem la
resposta.
Remodelació rotonda nord. Crec que va ser per la revetlla de St. Joan, que van
desaparèixer alguns peixos. Alguns s’han recuperat, els quals es reposaran aviat, i
dos s’han de fer nous. El cost exacte no li puc dir, perquè no el sé, i no em vull
equivocar. Això de posar mesures contra robatoris, és absolutament molt
complexa. Seria ideal que l’ornamentació que hi ha en una plaça, no ha de servir
per fer-hi gamberrades, i menys per robar-les.
Sr. Jordi Bosch Batlle,
En quan el tema de la vespa asiàtica. Quan se’ns avisa que hi ha un niu, s’actua
sempre igual, tenim empreses que fan els tractaments per eliminar els nius. És una
espècie que desgraciadament està molt implantada en el nostra territori, i la única
manera que tenim de combatre-la és aquesta.
Sr. Joan Luengo,
Pel que fa a la vespa asiàtica, entenc que la única acció, és eliminar-lo, aquí arreu
del país. No hi ha cap prevenció, ni la Generalitat ni els forestals en tenen. S’hauria
de reclamar a la Generalitat i al Departament de Medi Natural, el protocol de
prevenció, com ho tenen altres Comunitats Autònomes, com Galícia.
Amb el tema de la igualtat d’homes i dones. El 8 de març del 2018, ens va fer
reflexionar molt perquè hi va haver-hi molts dones que van aturar-se, per
reivindicar la igualtat. Hem vist petits detalls d’aquests equip de govern que ens
han preocupat, són detalls que de vegades passen desapercebuts, però creiem que
els hem de treballar. El primer exemple, el vam fer el ple extraordinari del POUM,
on hi havia una descripció totalment errònia, s’ha fet una al·legació i es farà la
correcció.
Creiem que les dones hostesses, és una cosa arcaica, del passat, la qual cosa,
hauríem de reconduir i canviar-ho. La foto dels Banyolins de l’any, hi havia una
dona al darrera, vestida d’una certa manera i amb faldilla i amb xal. Fins i tot, en
els esports que miren els homes en aquest país, els han canviat. S’hauria de
repensar.
Aquest Ajuntament, amb els diners públics, segueix subvencionant entitats que no
garanteixen la igualtat. D’alguna manera, s’hauria de garantir la incorporació de
dones en les seves associacions i que puguin fer alguns espectacles i/o
reivindicacions populars que en aquests moments no poden participar.
Sr. Alcalde,
Li pregunta quines són aquestes entitats?. I li contestaré el perquè.
Sr. Joan Luengo,
Ho estic dient pels Manípul de Manaies. No hi ha cap dona que sigui manaia. Si amb
els manaies, no hi ha dones, és perquè durant molts anys, els homes, han decidit
que no hi hagi dones. Aquest Ajuntament, té la potestat política de reclamar que si
volem continuar rebent subvencions, ajudes i/o aportacions, han d’incorporar dones
en les seves entitats. Aquesta és una feina que tenim els polítics, i no és exagerada

ni estranya, arreu del territori, hi ha dones armades, a Tarragona també, a
Andalusia lloc on la Setmana Santa es vius més, hi ha dones fent de portadores de
verges. Potser aquest equip de govern, ha de ser més valent i començar a demanar
la igualtat entre homes i dones, en aquestes associacions.
Sr. Alcalde,
Penso que no és un tema de valentia. Si hi ha un error, el corregim. Si una
Associació que fa molts i molts anys que està arrelada a Banyoles, i vostè diu que
perquè no hi ha dones l’hem de deixar de subvencionar. Aquest govern no ho farà.
Resposta clara i contundent. Aquest govern, ajuda a totes les entitats i associacions
de la nostra ciutat, sense excloure’n cap, i ho continuarem fent. Els manaies no els
deixarem de subvencionar. Trencaríem una tradició de molts i molts anys. Que els
manies incorporen dones, magnífic, però no ha de ser l’Ajuntament qui els s’ho ha
de dir. Tots hem de treballar per la igualtat, però amb seny. Vostè que no participa
en el Banyolí de l’any, veig que ho va veure per la televisió, no es va adonar d’una
cosa, igual que en els voluntaris de les proves esportives, hi ha homes i dones.
Gent que col·laborava en els Premis Banyolí de l’any, hi havia homes i dones. I de
la manera que vagin vestits, em preocupa ben poc, no he dit mai de quina manera
havien d’anar. No ho he fet mai ni ho faré. Si vostè hagués vingut als Premis, (cosa
que és un tema de ciutat ), hagués vist que hi havia homes i dones que feien
d’hostesses.
Sr. Joan Luengo,
Vostè pot respondre tantes vegades con vulgui. Li recordaré una cosa. Llei
17/2015, aprovada per Convergència i Unió.
Sra. Alexandra Pazos,
Una pregunta per la Sra. Ester Busquets. Entenem que el protocol contra les
agressions sexistes, s’aplicarà per a la Festa Major. El fet de que siguin cinc dies,
pregunta si hi haurà unes actuacions diferents de les que hi va haver.
Sr. Non Casadevall,
Ha sortit el calendari mundial de les proves de Triatló de l’any 2019. I Banyoles
acollirà una prova en format paralímpic. Es parlava de 250.000€. cost que costaria
l’organització, això és el que vam llegir a la premsa. Ens agradaria saber d’on
sortiren els diners per aquesta prova, la qual ja està confirmada.
Sra. Ester Busquets,
Bona nit. Em relació a la pregunta feta per la sra. Pazos, estem preparant un seguit
d’accions d’una forma molt transversal des de l’Àrea de Festes, el Punt de Salut
jove, i l’Àrea de Joventut, a més d’un protocol d’oci nocturn. Un cop el tinguem
envestat, es convocarà als grups per explicar-los-hi. Des de l’Àrea de Festes, s’han
convocats diferents comissions per preparar el protocol.
Sr. Alcalde,
El Sr. Congost, ha intuït que vostès farien aquesta pregunta, per això li agraeixo
molt perquè ha portat tota la informació. Sr. Casadevall, esperava una altre cosa de
vostè, primer esperava que estès content per haver-nos concedit la copa del món i

després parlem del cost. Precisament, neix de l’àmbit dels voluntaris, quan en el
sopar d’agraïment, vaig dir que s’estava negociant amb la Federació Catalana, la
Federació Espanyola i la Federació Internacional, per tal que ens poguessin atorgar
una competició d’alt nivell mundial. Després de 9 anys seguits, tot i que hi ha hagut
copes de món ( any 2012), la voluntat és fer proves de més d’alt nivell. Va semblar
que era el que havíem recollit dels cap d’àrea . No teníem massa confiança que ens
ho concedissin perquè la data marcada per la competició de la copa del món, era el
15 de setembre del 2019, i per aquesta data, sempre es fa la Travessia a l’Estany.
Havíem declinat fer la copa del món. El Sr. Congost, va transmetre a la Federació
Espanyola, la consideració, per tal que es fes arribar a la Federació Internacional.
Fa 15 dies en una reunió a Austràlia, la Federació Internacional, i a petició dels
triatletes, es va canviar la data, pel cap de setmana del 7 i 8 setembre, la qual cosa
ens va alegrar molt.
El cost de 250.000€, és aproximat, és el doble del que costa una Copa d’Europa.
Aquesta tarda, amb el Sr. Congost, hem mirat el que va costar la Copa del Món del
2012. Havíem pressupostat uns 260.000€, i en va costar 237.000€. Hem estat
parlant amb les institucions que col·laboren normalment ( Secretaria de l’Estat,
Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Esports de la
Diputació i també amb diversos patrocinadors), hem explicat que és una copa del
món, té una major difusió, n’hi ha 9 en tot el món. A l’Estat Espanyol, es fa a
Madrid i a Banyoles. La resta són ciutats grans d’arreu del món, i si mira veurà, que
Banyoles, és la ciutat més petita, i probablement, la que tenim el pressupost més
petit. La instal·lació de Banyoles, permet de manera molt fàcil fer aquesta
competició. No tenim res tancat, i no tenim cap inconvenient en parlar-ne. La xifra
que vaig dir, va ser aproximadament la del 2012. Pensem que serà entre 200.000 i
220.000 €. Amb les Institucions públiques, n’hem parlat. Alhora, mirarem que hi
hagi una prova classificatòria per els Jocs Paralímpics de Tokio que seran l’any
següent.
Sr. Xavier Carreras,
Faré tres recordatoris, per saber com està la qüestió actualment. Un és el tema que
van parlar-ne fa un parell d’anys, i és el parc d’autocaravanes. Aquest tema va
quedar aturat, perquè semblava que el municipi veí, hi estava interessat. L’altre és
un recordatori que he fet unes 3, 4 vegades, sobre el Mirador Antic. I una tercera,
que crec que s’hauria d’haver fet, i és la vorera del Josep Maria Bohigas, al costat
del Centre Cívic.
Sra. Roser Masgrau,
Volia fer una petició d’un equipament de la Ciutat, que no acaba de funcionar. És el
baixador de la Teisa. L’ombrel·la està posada en direcció a Olot, concretament on
es paren el autobusos, queda molt més endavant. El problema, és que la gent que
s’espera, es queda en el costat sud, en direcció a Girona. És un lloc molt estret, i la
gent té dificultat per carregar els paquets al portamaletes. L’espai ampla, està a la
zona que no s’utilitza per pujar. Creiem que és un problema que s’ha de resoldre.

Sra. Susanna Cros,
Voldríem demanar informació sobre les obres que s’han fet a la Plaça de les Rodes,
cruïlla amb el C/ Canat, C/Estany. És una reforma d’una obra que es va fer fa tres
anys. I ens agradaria saber si aquesta obra d’arranjament, va a càrrec de
l’Ajuntament o de la mateixa empresa.
Sr. Alcalde,
Parc autocaravanes. Amb Porqueres, en continuem parlant. Porqueres, va desistir
de fer-la perquè no podien fer l’expropiació. Estem mirant un espai al voltant del
Pavelló de la Draga, tot i que n’estem parlant amb Porqueres. I no tindria cap sentit
que hi haguessin dos parcs d’autocaravanes en uns municipis de costat.
Sr. Jordi Bosch,
Mirador Antic. Aquest estiu la propietat, va poder signar els poder per poder-hi
entrar, i de cares a la tardor, s’hi ha de poder entrar. L’altre problema que hi havia
és econòmic, comporta una despesa important, que l’ha d’assumir el Consorci de
l’Estany. Esperem poder dir que s’ha fet.
Sr. Alcalde,
Vorera Josep M. Bohigas. Es va passar a l’equip tècnic tant bon punt vostès vam fer
la consideració. En tot cas, mirarem com ho tenen, i que no hi hagués hagut cap
al·legació. Em sobta Sra. Masgrau, perquè en el temps que està feta la parada, no
hi ha hagut cap queixa. Hem reculat una farola perquè es pogués entrar millor.
Mirarem aquest tema i en parlarem amb la Teisa.
Obres d’arranjament Plaça Rodes. L’obra era necessària, s’havia deteriorar, pels
camions que surten del mercat. S’ha reforçat amb pes més ferm, i sense cap
llamborda. El cost i com, l’informaré, no tinc la informació a mà.
Sra. Cros,
Fa tres anys, hi havia els mateixos camions, cosa que es podia haver calculat la
càrrega.
Sr. Alcalde,
Es va executar el que contemplava el projecte.
Sra. Cros.
Bé en farem el seguiment. A aquesta mateixa empresa, se li ha acceptat una baixa
temerària, per portar les obres de reforma del C/ Rotes.
Sr. Alcalde,
Nosaltres hem de complir la legislació vigent, i les baixes temeràries abans podien
quedar excloses, ara l’empresa té uns dies per justificar-la. Si les justificacions són
correctes, i el certificat tècnic, diu que es pot complir amb aquestes obres,
nosaltres no podem deixar de licitar-ho, en cas contrari estaríem prevaricant. Una
altre cosa és fer un seguiment acurat de les obres.

Amb les obres del C/ Rotes, hi ha una diferència amb el segon que no era baixa
temerària, d’uns 20.000€. El projecte del C/ Rotes, té un cost aproximat d’uns
700.000€, 20.000€, entre un i l’altre, sigui o no baixa temerària, difícilment
justifiqui una obra mal feta. Amb el Pla de voreres, hem tingut una baixa temerària
de 700€. Abans es podia excloure una baixa temerària, ara la Llei no ho permet.
Hem de seguir el que diu la Llei.
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària. I no havent-hi
més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20:00h de la
tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva constància
i efectes, certifico.

