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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 
DE MARÇ DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19,15 hores del vespre del dia 29 de 
març de 2016, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. 
Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., 
Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Francesc Xavier Carreras 
de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra. Hi és 
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
El Sr. Alcalde  dóna la bona tarda a tots i a totes.  I els diu:  “Comencem aquesta 
sessió plenària ordinària del dia d’avui. 
I, excusem l’absència de les Regidores Sres. Clàudia Massó Fontàs i Alexandra 
Pazos Massanas.” 
 
 
L’Alcalde - President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 29 de febrer de 2016 ordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 29 de febrer de 2016 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 22 
de febrer al 18 de març de 2016. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 22 de 
febrer al dia 18 de març de 2016 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del 
núm. 2016.458, de 22 de febrer de 2016, al núm. 2016.646, del 18 de març de 
2016. 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu:  
“Voldria dir una cosa. 
Llegint els Decrets d’Alcaldia hi he vist un conveni amb la Diputació de cares a què  
el Consorci de l’Estany faci un estudi i un seguiment de la població de gavians. 
El meu suggeriment és que també caldria fer-ho extensiu a la població d’ànecs que 
han augmentat molt els últims anys;  i, que també generen problemes 
d’excrements tant en el Club Natació com en d’altres serveis de l’Estany i també 
amb la qualitat de l’aigua de l’Estany. 
Per tant, fer-ho extensiu a totes aquestes espècies que ara s’han estabilitzat a 
l’Estany i comporten unes conseqüències que s’han de tenir en compte.” 



 

 2

 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Són convenis triennals que tenen aquest component de la falconeria. 
De totes maneres si hi ha alguna ampliació ja els hi passariem.”  
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte de la sentència 42/2016 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 3 de Girona. 
Es dóna compte de la sentència 42/2016, procediment abreujat número 270/2015, 
dictada pel jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, per la qual es 
desestima la demanda presentada pels Srs. NCR i DCR contra la resolució de 
l’Ajuntament de Banyoles, de data 11 de maig de 2015, per la qual es desestima el 
recurs de reposició interposat contra la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels recurrents per ser ajustada a dret.  Amb imposició de costes a la 
part recurrent. 
Contra l’esmentada sentència no cap recurs d’apel·lació. 
 
El Sr. Alcalde  diu: 
“Aquest cas és una sentència ferma que no té peu de recurs i que l’Ajuntament ha 
guanyat i no ha de pagar res. 
Com saben les sentències que tenen responsabilitat patrimonial superior a 5 i a 7 
mil euros acaba als tribunals.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
1.4.- Donar compte de la interlocutòria 27/2016, de 2 de març de 2016, 
per la qual s’inadmet el recurs d’apel·lació 306/2015, interposat contra la 
sentència 174/15 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona. 
Es dóna compte de la interlocutòria 27/2016, dictada per la Secció Quarta de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia, per la qual 
s’inadmet el recurs d’apel·lació interposat per TPC contra la sentència 
desestimatòria del recurs contenciós administratiu interposat contra la Resolució 
d’Alcaldia, de data 22 de desembre de 2014.  
La sentència argumenta que, si bé inicialment la quantia del recurs superava els 
30.000,00€ que fixa l’article 81.1 a) de la Llei de Jurisdicció Contenciós 
Administrativa per poder ser susceptible d’apel·lació, la quantia fou modificada 
posteriorment a la baixa (29.876,95 €) a la vista de les proves proposades. 
 
El Sr. Alcalde  diu que: 
“Aquest cas també és sense peu de recurs. També és exculpatòria per l’Ajuntament 
d’una responsabilitat patrimonial derivada de la Fira del Foc.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
2.1.- Verificació de la modificació puntual de les disposicions transitòries 
del TR del PGOU. 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 28 de setembre de 2015, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de aprovar provisionalment la modificació puntual de 
les disposicions transitòries del TR del PGOU, promoguda per l’Ajuntament de 
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Banyoles i redactada pels Serveis Tècnics Municipals i trametre còpia de l’expedient 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 15 de 
desembre de 2015, acorda suspendre l’aprovació definitiva de la referida 
modificació puntual fins que mitjançant la presentació d’un text refós, que es 
presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional  
de l’expedient i diligenciat, s’incorporin un seguit de prescripcions. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
VERIFICAR el text refós de la modificació puntual de les disposicions transitòries del 
TR del PGOU, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada pels Serveis 
Tècnics Municipals, el qual inclou les prescripcions de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 15 de desembre de 2015. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Aquest punt tracta del tema dels ascensors en edificis plurifamiliars.  I, que ha 
estat aprovat inicialment per aquesta sessió plenària.  
La Comissió d’Urbanisme va exigir un text refós i és el que avui incorporem.  I, així 
queda definitivament aprovat aquest tema.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Verificació de la modificació 
puntual de les disposicions transitòries del TR del PGOU, essent la votació de 13 
vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 
1 abstenció (grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
*En aquest moment s’incorpora al Ple la Regidora, Sra. Susanna Cros Bahí.* 
 
2.2.- Pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a l’ús del bé 
comunal de l’Estany de Banyoles, amb una embarcació a motor elèctric i 
barques de rem. 
Vist l’escrit  presentat, en data 18 de febrer de 2016 i RGE núm. 2023, pel Sr. XGH, 
en representació de l’empresa Naviliera Les Goges, SCP, sol·licitant la pròrroga per 
2 anys més del contracte per a l’ús privatiu del bé comunal de l’Estany de Banyoles 
amb una embarcació a motor elèctric i barques de rem. 
Vist que la clàusula 7 del plec de clàusules del contracte de la concessió 
administrativa per a l’ús privatiu del bé comunal de l’Estany de Banyoles amb una 
embarcació a motor elèctric i barques de rem, formalitzat amb l’empresa Naviliera 
les Goges, SCP en data 9 d’agost de 2012, per una durada de 4 anys (finalitza el 
dia 8 d’agost de 2016), preveu la possibilitat de pròrroga per dos anys més, la qual 
haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació. 
Vist l’informe núm. 2016.842 emès en data 21 de març de 2016 per l’Enginyer 
municipal, responsable del contracte, en el que manifesta que el concessionari 
compleix les obligacions del plec especificades  a la clàusula 9, que en l’expedient 
de la concessió no hi consta cap requeriment pendents de resoldre i informa 
favorablement la pròrroga per dos anys del contracte. 
Atès que, conforme el que disposa l’article 221 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 (TRLMRLC), els acords relatius a les concessions sobre béns de domini 
públic de més de cinc anys i de quantia superior al 10 % dels recursos ordinaris del 
pressupost, i també els referents a les cessions d’aprofitaments de béns comunals, 
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han d’ésser adoptats per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació.  
Vist l’informe previ de Secretaria i Intervenció (núm. 2016.844 de 21-03-2016) 
conforme el que disposa l’article 179.1.b) del TRLMRLC. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Atorgar a l’empresa Naviliera Les Goges, SCP una pròrroga de 2 anys del 
contracte de la concessió administrativa per a l’ús del bé comunal de l’Estany de 
Banyoles, amb una embarcació a motor elèctric i barques de rem formalitzat el dia 
9 d’agost de 2012, des del dia 9 d’agost de 2016 fins el dia 8 d’agost de 2018, de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 7 del plec de clàusules del referit 
contracte. 
Segon. Notificar l’acord a l’empresa concessionària i al responsable del contracte,  
als efectes pertinents. 
Tercer. Traslladar l’acord, la Intervenció municipal i als Serveis de Tresoreria i 
Gestió Tributària, d’Urbanisme i de Promoció econòmica i programes, als efectes 
pertinents. 
 
El Sr. Alcalde  exposa el següent: 
“En aquest cas ens sembla que es pot proposar que es pugui esgotar la pròrroga de 
dos anys més, per tant, per a l’any 2018, en què hi haurà el nou concurs o la nova 
fórmula per a la barca La Tirona i les barques de rem.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Només volem explicar el sentit del nostre vot. 
Nosaltres varem votar en contra del concurs d’aquest servei i si ara es presenta 
com es va presentar en aquell moment també votaríem en contra.  Això ja ho 
varem explicar en el seu moment. 
Però, de les persones que el gestionen i que avui estan aquí en el Ple, n’hem 
quedat satisfets, a nivell de servei, ja que no és només un servei turístic, sinó que 
s’ha intentat fer-hi moltes activitats;  com per exemple, visites treatrals o concert 
dalt La Tirona.  Això ha mogut molta gent.   Per tant, nosaltres valorem molt positiu 
la feina que ha fet aquesta empresa.  
Estem en la balança del vot en contra de la concessió i del vot favorable que 
aquesta persona continuï, per tant, farem un vot d’abstenció per equilibrar la 
balança.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  exposa: 
“Nosaltres també ens abstindrem. 
Per al nostre grup municipal no ens sembla un bon model. 
El servei sembla bo per la riquesa que s’hi ha pogut donar, però, ens ho hem de 
replantejar. 
I, ens abstindrem perquè un model d’una barca elèctrica dins d’una conca lacustre 
no ho acabem de veure clar.   Per això, ens agradaria que durant aquests dos anys 
es valorés cap on ho volem encaminar.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Li vull recordar que la barca elèctrica és propietat de l’Ajuntament de Banyoles, i,  
aquesta és l’opció d’acord amb el RAE.   Per tant, aquesta és la manera que es pot 
anar per l’Estany. 
I és una aposta de compra per part de l’Ajuntament en el seu moment.” 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 5

 
La Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    els diu: 
“Nosaltres des de Junts per Banyoles també ens abstindrem.  
En tot cas, sí que estem contents amb la concessió perquè funciona bé i, també,  
estem d’acord amb els aspectes positius que han dit la CUP i Iniciativa. 
Però, en el seu moment hi va haver un compromís per estudiar les diferents 
ubicacions de l’embarcament en què el nostre grup va insistir molt;  i, això encara 
no s’ha produït. 
La ubicació actual no la veiem massa clara.   I, volem insistir en aquest aspecte ja 
que podria ser una ocasió per ampliar la circulació de persones en el Front d’Estany 
i no concentrar-ho tot allà mateix. 
Perquè, si s’han fet operacions de zones de vianants, com la del Carrer de la Barca i 
la de la Plaça de les Rodes per connectar el Barri Vell i l’Estany, doncs, estaria bé 
dinamitzar aquesta zona i que vagi tot en conjunt;  o, estudiar ubicacions més cap 
al Camp de Futbol. 
Per tant, que ho diem perquè no sabem com està aquest tema.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Nosaltres votarem a favor. 
Perquè, tothom ho veu molt bé i molt positiu, però si no votem a favor la barca no 
funcionarà.   A partir del 9 d’agost la barca no funcionaria.  
Només volem dir, sobre el canvi de model, que ja n’hem parlat amb la gent de la 
CUP, però, en tot cas, la barca elèctrica és un compliment estricte del Reglament 
d’Activitats de l’Estany. 
Potser, vostès prefereixen un model diferent d’explotació;  Però, tenim dos anys 
per parlar-ne. 
I sobre el tema de la ubicació.  Ja n’haviem parlat fa 4 anys enrere.  Que és on és 
perquè ha d’estar en un lloc on hi hagi connexió amb l’Ajuntament pel tema de les 
entrades.  D’aquesta manera en qualsevol moment sabem si la barca funciona o  
quants passatges hi van, etc.   Per això que si la ubiquen en un altre lloc tot això 
s’ha de poder fer.   I, és complicat. 
Nosaltres no hem defugit mai d’estudiar-ho. 
Per tant, en podem parlar sempre que vostès vulguin.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Pròrroga del contracte de la 
concessió administrativa per a l’ús del bé comunal de l’Estany de Banyoles, amb 
una embarcació a motor elèctric i barques de rem, essent la votació de 8 vots a 
favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 7 abstencions (grups municipals: 
Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
3.1.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016.505, de la Liquidació 
del Pressupost de la Corporació, any 2015. 
Atès que la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 
2015, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 2016.505, de 
data 29 de febrer de 2016. 
ES PROPOSA: 
Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament, de l’exercici de 2015, de conformitat amb l’article 191 del RDL 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990  de 20 d’abril. 
 
3.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016.545, d’incorporació de 
romanents de crèdit. 
Atès que la Incorporació de Romanents de Crèdits del Pressupost de 2015, ha estat 
aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 2016.545, de data 7 de març 
de 2016. 
ES PROPOSA: 
Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la modificació de crèdits 
14/2016, per Incorporació de Romanents de Crèdits del Pressupost 2015, de 
conformitat amb els articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, exposa  
els dos temes conjuntament: 
-3.1.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016.505, de la Liquidació 
del Pressupost de la Corporació, any 2015.- 
“El Pressupost de la Corporació de l’any 2015, com ja varem explicar en la comissió 
informativa, s’ha tancat amb un romanent de tresoreria positiu de 1.201.784,14 
euros;  amb una provisió de saldos de dubtós cobrament de 466.983,80 euros.   El 
que nosaltres entenem com -una guardiola-.     
D’aquesta liquidació i del corresponent informe, a més d’agrair la feina dels serveis 
tècnics en podem extreure algunes consideracions. 
La primera consideració seria que el resultat pressupostari és positiu en 
1.149.000,00 euros aproximadament.  Una segona, seria que es compleix la Llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que vol dir, que la capacitat 
de finançament és positiva, que la ràtio d’endeutament és del 49,26% i que, per 
tant, es troba per sota del 75% que marca la pròpia llei i per últim que es paga als 
proveïdors dins dels terminis que marca la llei. 
Una consideració que m’agradaria fer és que gràcies a aquesta liquidació el crèdit 
que s’havia de fer passarà d’ 1.750.000,00 euros a ser d’1.500.000,00 euros. 
També és cert que com que no complim amb la Regla de la Despesa imposada pel 
Govern Estatal es necessitarà realitzar un pla econòmic financer.  Aquest es  
regularitzarà per la despesa programada pel 2016 i amb romanents del 2015. 
Però, cal deixar molt clar que aquest pla econòmic financer no és el pla de 
sanejament que va portar terme aquest Ajuntament fa un anys.” 
 
I, pel que fa al segon tema: 
-3.2.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016.545, d’incorporació de 
romanents de crèdit.- 
“Són aquells diners que es traspassen d’un any a l’altre. 
Per aquest any el finançament afectat és de 271.845,59 euros i suposa que hi ha 
un elevat percentatge d’execució del Pressupost del 2015.  
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Ja ens tenen acostumats, per sort, a tancar pressupostos de 2 milions d’euros...;  
un any faltava poc per 2 milions d’euros. 
Són explicacions llargues, però, perquè la gent ho entengui hem d’explicar perquè 
hem tancat en positiu. 
Que de despesa hem gastat menys;  perquè hem tingut una subvenció o perquè 
allò que pensàvem recaptar, doncs, hem fet curt. 
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Crec que s’hauria d’explicar a la ciutadania.   En segon lloc.  Sempre que han tancat 
en positiu els hem reclamat que prioritzin no en inversions sostenibles sinó en 
inversions socials.  
I remarcar que, en la part que puguem, destinar aquests 1.200.000,00 euros, ja 
que la llei ens marca, en projectes socials.   Per tant, aquest any, i no vull que es 
malinterpreti, ja que la crisi ha anat minvant, doncs, es hora de tornar posar la 
gent a la via i començar a empènyer-la;  ja que la gent es va sortir de la via. 
I per últim.  Alguns potser ja han desconnectat del país veí..., en tot cas, demanar 
a l’Estat Central que es revisi la Llei i faci les modificacions oportunes perquè  
aquells que la incompleixen positivament no els perjudiquin.  Tenim una Senadora i 
una Diputada al Congrés aquí a la Ciutat, per tant, és el moment idoni per fer una 
proposta.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Jo he entès el que volia dir.  Però, si ho expliquem a la ciutadania ho haurem 
d’explicar molt bé.   
Ho explicaré en positiu.  Hem fet menys despesa, no, n’hem fet més.  L’Estabilitat 
Pressupostària la complim; el que no complim és la Regla de la Despesa.  S’ha 
confós. 
No complir amb la Regla de la Despesa vol dir que hem gastat més del 
pressupostat.  Si no complíssim amb l’Estabilitat Pressupostària tindríem un 
problema més greu;  en canvi, al no complir amb la Regla de la Despesa aquest 
any ens va millor. 
Nosaltres varem fer l’opció de gastar amb projectes per la ciutadania i el que ha 
passat és que aquest any podem gastar un 1,8 més que l’any passat.  Per tant, en 
aquest cas ens ho hem de mirar en positiu.   
I, al final, aquest any els impostos directes també han tingut un millor 
comportament.  
El que vull dir-li és que això no és fruit d’haver gastat menys, hem gastat més, 
tenim estabilitat pressupostària i, també, és veritat que hem tingut algun ingrés 
superior. 
Però, clar, tampoc podem estar molt per sota a l’acabar l’exercici perquè al final no 
podríem arribar a fer crèdit.  Sempre has de fer un crèdit inferior al que amortitzes. 
Però, també és veritat que si Banyoles tingués una emergència Banyoles avui té 
una capacitat de crèdit fins arribar a 13,2 milions d’euros.  Ens podríem endeutar 
en 4 o 5 milions d’euros trencant l’estabilitat i trencant-ho tot.   I, això s’ha de 
valorar en positiu.  
I, de les politiques que diu vostè, estant-hi d’acord o no, sempre hem fet tot el que 
ha fet falta per posar gent a la via.   Per sort, cada vegada n’hi ha més de gent a la 
via, i, el que no hi estan per a molts és complicat que hi puguin estar.  Són casos 
greus.  S’ha creat ocupació i això es nota.”   
  
Parla el Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles: 
“A nosaltres ens agradaria poder discutir politiques econòmiques d’una manera 
molt més lliure de com ho hem fet aquests els últims anys, ja que la Llei de 
l’Estabilitat Pressupostària i la Regla de la Despesa ens marquen a tots plegats.  
Com tampoc podem tenir els debats que hauríem de tenir amb l’equip de govern 
perquè no tenen les eines pel que a la Ciutat li convé. 
Per tant, nosaltres creiem que és de justícia dir-ho en aquests moments. 
O bé, declarem l’estat d’emergència i ens saltem la Llei d’Estabilitat i la Regla de la 
Despesa, o el marge que ens queda és molt petit.   
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Des de l’oposició reclamen actualitzar la Ciutat perquè aquest atac a la autonomia 
municipal és una intrusió de l’Estat Espanyol que s’ha fet per solucionar esguerros 
d’altres administracions superiors; i que per això hem hagut de tenir guardioles 
més grans per tot el que ens deixaven a deure. 
Tot això ha anat restant la capacitat de fer política econòmica als Ajuntaments i 
poder discutir obertament la gestió econòmica que ha fet aquest Ajuntament o si 
nosaltres la faríem igual o diferent.   
La realitat és trista perquè si governéssim nosaltres poc marge tindríem.  
Per tant, hem de ser tots plegats sincers amb això. 
I, jo crec que encara no hem desconnectat prop, tal i com deia el Sr. Luengo. 
Hauríem de desconnectar més ràpidament per crear un estat nou ja que som prou 
capaços de discutir les nostres finances, i, que aquest control excessiu de l’Estat 
Espanyol no faria falta. 
Aquesta és una liquidació que no s’ha ni de votar.  És un donar compte.  Però, 
aquest any sembla més ajustat, per tant, ho trobem correcte.   En tot cas, hem 
d’intentar que aquesta inversió que va caient no afecta a Banyoles ja que hi ha 
inversions que s’han anat posposant i que tocaran fer, i, que no podem quedar 
enrere ni esperar gaire més.”  
 
El Sr. Alcalde respon: 
“Estic totalment d’acord amb vostè. 
L’economia dels ajuntament jo crec que és la més sanejada de totes les 
administracions, de les estatals i les de les comunitats autònomes;  i és veritat que 
ajuden a poder tenir crèdit per part de l’Estat Espanyol. I, la ràtio baixa dels 
ajuntaments ajuda a què l’Estat el pugui tenir alt.   
Aquesta és la trampa;  vosaltres no ho podeu endeutar, ens endeutarem nosaltres. 
Ara ja comencen a sortir llistes dels que ho fan millor i els que ho fan pitjor.  
Aquí quan fas inversió has d’estar mirant constantment que trenques, però, sí que 
hem estat capaços d’afinar-ho al màxim.   
I el pla econòmic financer que haurem de fer és zero.  Només s’haurà de dir que en 
l’exercici del 2016 això és regularitzi.  I, això haurà d’aprovar-ho la Generalitat de 
Catalunya, el Departament d’Economia. 
En canvi, fixi’s bé que votem un Pressupost que és l’expressió de les voluntats de 
fer, però, el que s’ha fet realment i que és el que s’hauria de discutir és un donar 
compte i punt, i, que és allà on has de passar comptes. 
La Liquidació del Pressupost és un Decret d’Alcaldia acompanyat, això sí, d’un 
informe de la Interventora Municipal perquè, en realitat, els interventors i secretaris 
són d’habilitació estatal, per tant, aquesta confiança l’hauríem de tenir tota perquè 
ells donen fe de tot el que passa aquí. 
 
Per tant, donem compte al Ple de la Corporació d’aquests dos Decrets d’Alcaldia.” 
 
3.3.- Donar compte de la remissió al MINHAP dels plans pressupostaris a 
mig termini 2016-19. 
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 2017-2019, ha 
estat tramesa amb data 14 de març de 2016. 
ES PROPOSA: 
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Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2016.593, de data 14 de març de 2016, 
d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2017-2019, 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 Pressupostària i Sostenibilitat. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Aquest també és un tema de donar compte. 
Serveix per ben poca cosa però si no ho cobrim no podem cobrir les places de 
Policia Local vacants.” 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, exposa: 
“Aquests Plans Pressupostaris són una informació que ens demana el Ministeri 
d’Hisenda i que s’elabora a partir de dades macroeconòmiques. 
No té caràcter vinculant.   És només aquesta voluntat del Ministeri per controlar 
què està fent cada Ajuntament.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
3.4.- Modificació de crèdit 16/2016 d’incorporació de romanents de crèdit 
de 2015, de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari finançat amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació de 
l’exercici 2015. 
Vist que s’ha liquidat el Pressupost de l’exercici 2015, per Decret de l’Alcaldia núm. 
2016.505, de data 29 de febrer de 2016, amb un romanent de tresoreria disponible 
per a despeses generals de 1.201.784,14  €. 
Atès que d’acord amb l’article 15 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat  Financera, la liquidació de l’exercici de 2015, dóna 
una capacitat financera en termes SEC2010 (superàvit) d’import 201.413,57 €, que 
es la part del romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversions financerament 
sostenibles, d’acord amb la disposició addicional 16a. del TRLLHL. 
Atès que alguns romanent de crèdit de l’exercici de 2015, es tracta de projectes 
finançats amb fons propis de l’Ajuntament i que per tant la seva incorporació a 
l’exercici de 2016 s’ha de finançar amb Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals. 
Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari i del programa d’inversions 
que no tenen consignació suficient o bé han sorgit projectes nous de diferents àrees  
i que s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-los portar a terme, 
d’acord amb els informes tècnics de cada àrea.  
Una vegada aplicada aquesta modificació de crèdits, el Romanent de Tresoreria 
disponible per a despeses generals pendent d’aplicar serà d’import 762.891,90 €. 
Vist el que disposa els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. 
de les d’execució del vigent Pressupost.  
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdits 16/2016 per 
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 
l’exercici de 2015, d’acord amb el que disposen els articles 177 i 182 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el següents 
quadres: 
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Per la incorporació de romanents de crèdit: 
 

ESTAT DESPESES  
Partida   Denominació Import 

12 92000 22604SERVEIS JURÍDICS I CONTENCIOSOS 18.150,00

12 92000 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 40.000,00

   TOTAL CAPÍTOL II 58.150,00

12 92000 62201ADMINISTRACIÓ GENERAL. INSTAL·LACIONS CASA LA VILA 4.463,24

53 92300 62608INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ MAQUINARI INFORMÀTIC 14.010,79

60 43200 64110PROMOCIÓ TURÍSTICA. WEB PROMOCIÓ TURÍSTICA 14.169,10

53 92300 64110INFORMÀTICA. ADQUISICIÓ PROGRAMARI INFORMÀTIC 5.789,35

40 33322 62504AUDITORI ATENEU. PIANO 5.296,85

      TOTAL CAPÍTOL VI 43.729,33

      TOTAL INCORPORACIÓ CRÈDITS 2015 101.879,33

     
 ESTAT D'INGRESSOS   
Partida   Denominació Import 
11 87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals  101.879,33
      Total Ingressos 101.879,33
 
Per el suplements de crèdit i crèdits extraordinaris: 
 

ESTAT DESPESES   

Partida   Denominació Import 
40 33321 22799  TEATRE. CONTR. PRES. SERV. ACTUACIONS  

17.000,00 
40 33322 22799  AUDITORI ATENEU. CONTR. PRES. SERV. 

ACTUACIONS  8.000,00 
40 32620 22799  MÚSICA. CONTR. PREST. SERV .ESCOLA DE 

MÚSICA  2.800,00 
40 33400 22609  PROM. CULTURAL. ACTIVITATS MEMÒRIA 

HISTÒRICA  7.000,00 
40 33210 22609  BIBLIOTECA. ACTIVITATS BIBLIOTECA (DRETS 

D'AUTOR)  2.000,00 
40 33300 22706  MUSEUS. SERVEIS EDUCATIUS  5.500,00 
44 23103 21200  CASALS DE BARRI. CONSERV. I MANT. EDIFICIS  

2.000,00 
60 43201 22602  DTE COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING  

1.000,00 
60 43202 22602  DTF COMERCIALITZACIO I MÀRQUETING  9.000,00 
60 43200 21200  PROM. TURÍSTICA. MANTENIMENT OFICINA 

TURISME ESTANY  8.000,00 
      TOTAL CAPÍTOL II 62.300,00 

40 32620 48942  MÚSICA. SUBV.JMB  3.000,00 
45 34000 48991  ESPORTS. FUNDACIÓ FCBARCELONA - FUTBOL 

NET  5.000,00 
      TOTAL CAPÍTOL IV 8.000,00 

31 16400 62200 CEMENTIRI. CONSTRUCCIÓ NÍNXOLS CEMENTIRI 51.172,57 
 
41 33800 62507  FESTES. ADQUISICIÓ MOBILIARI PER FESTES  

4.000,00
60 43200 62901  PROM. TURÍSTICA. SENYALITZACIÓ TURÍSTICA  5.000,00
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      TOTAL CAPÍTOL VI 60.172,57
12 

92000 
78000  ADM. GRAL. SUBV. BISBAT OBRES 

REHABILITACIÓ PARRÒQUIA ST.PERE  5.126,77
      TOTAL CAPÍTOL VII 5.126,77

      

 TOTAL CRÈDIT EXTRAOR. O SUPLEMENT 
CRÈDIT  135.599,34

 
ESTAT D'INGRESSOS    

Partida   Denominació Import 

11  87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 135.599,34

      Total Ingressos 135.599,34
 
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. 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, exposa: 
“En aquesta modificació de crèdit hi trobem la incorporació de romanents de crèdit 
de projectes finançats en fons propis, de 101.879,33 euros.  Per altra banda, hi ha  
una modificació de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris de 135,599,34 
euros que van destinats a despeses ordinaris; de les Regidories de Cultura i 
Patrimoni Cultural, Festes i Promoció Econòmica, com també, per a la construcció 
de nínxols del Cementiri Municipal.” 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Aquí hi ha una cosa; aquests 101.879,33 euros estarien a la Liquidació del 
Pressupost en circumstàncies normals com a romanents de crèdit, però,  
s’incorporen a una modificació de crèdit perquè són crèdits que es paguen amb 
recursos propis. 
En tot cas, és només un efecte comptable ja que s’ha de fer així.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Modificació de crèdit 16/2016 
d’incorporació de romanents de crèdit de 2015, de suplement de crèdit i de crèdit 
extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals derivat 
de la liquidació de l’exercici 2015, essent la votació de 13 vots a favor (grups  
municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 2 abstencions (grups 
municipals: CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.5.- Modificació de crèdit núm. 17/2016 per transferències entre partides. 
Vist l’Informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides, 
del Servei de Personal, en relació al cap 1 de l’àrea de Promoció Econòmica, per la 
necessitat de redistribuir el crèdit consignat en diferents partides del Pressupost 
Ordinari. 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost.  
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Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 17/2016, per 
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següents quadres: 
 

PARTIDA NOM PARTIDA BAIXES ALTES 

60.23118.1430
0 

Barri de la Farga. N.tec. Altre personal -13.321,47  

60.23118.1600
0 

Barri de la Farga. N.tec. Seguretat social -4.276,19  

60.24115.1310
0 

Foment del Treball- Retrib. Pers. temporal -4.340,00  

44.94200.4653
1 

Transf. ent. Locals. TCC Centre Cívic  17.597,66 

60.43200.4810
0 

Promoció turística. Premis, beques i p. 
estudis 

 4.340,00 

 TOTAL -21.937,66 € 21.937,66 € 
 
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. 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, diu: 
“Es tracta d’una modificació de crèdit per transferències entre partides que es 
redistribueix entre la Regidoria de Promoció Econòmica i personal en pràctiques.  
El seu total ascendeix a 21.937,66 euros.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Modificació de crèdit núm. 
17/2016 per transferències entre partides, essent la votació de 13 vots a favor 
(grups municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 2 abstencions (grups 
municipals: CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
4.1.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local, de 21 de 
març de 2016, d’atorgament de compatibilitat amb activitat privada al Sr. 
MTV. 
Per acord de la Junta de Govern local de la Corporació de data 21 de març de 2016, 
s’ha aprovat el que es transcriu literalment a continuació: 
 

“Vist que en data 8 de març de 2016, entrada 2.554, el Sr. MTV ha presentat una Sol·licitud 
mitjançant la qual demana l’atorgament de la compatibilitat de les seves tasques com a 
personal laboral temporal de la Corporació en el lloc de treball de controlador de via pública 
amb l’exercici de l’activitat privada de cambrer a l’Esportiu Bar. 
Vist que el Sr. MTV, és personal laboral temporal amb contracte de interinitat per substitució, 
com a controlador de via pública. 
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les 
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi el propi 
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servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no impedeixin o limitin 
l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva imparcialitat o independència. 
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 53/1984 de regulació de les 
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i 330 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
Entitats locals, no és possible el reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades 
quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei 
a què estigui adscrit el personal,  així com quan l’ activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït a 
l’Entitat Local. 
Vist l’informe emès pel Servei de recursos humans número 2016.838 de data 21 de març de 
2016. 
Vist que el Ple de l’Ajuntament , en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2015 va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres, la següent atribució: 

“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”. 
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que es celebri.  
Considerant les declaracions efectuades pel Sr. MTV, en la seva sol·licitud de compatibilitat, 
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
Primer.- Reconèixer i autoritzar al Sr. MTV la compatibilitat de la seva tasca de Controlador 
de via pública en aquesta Administració local amb  l’activitat professional com a treballador 
autònom de cambrer, condicionada a: 

1. Que l’activitat privada no es relacioni directament amb la que realitza a l’Ajuntament 
de Banyoles. En cas de l’activitat de cambrer per la qual es demana la compatibilitat 
no guarda cap relació amb l’activitat de controlador de via pública, que desenvolupa 
a l’Ajuntament.   

2. Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de 
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de 
desenvolupar fora de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles, que és de 
7:30 a 15:30, de dilluns a divendres. 

3. Que, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada superi la jornada ordinària d’aquesta administració local, incrementada en un 
50%.   

4. Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què 
intervingui o hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir 
per raó del lloc públic. 

Segon.- Comunicar a l’interessat que el  reconeixement de compatibilitat no pot modificar la 
seva jornada de treball ni el seu l’horari i restarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, així 
mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.  
Tercer.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se celebri.” 
 
El Sr. Alcalde diu: 
“El Sr. MT està ocupant interinament la plaça per baixa, del Sr. PM, com a 
controlador de la via pública. 
Aquesta persona ha tingut l’oportunitat de poder portar el bar, com a cambrer, de 
l’Esportiu Bar.  I, demana la compatibilitat per portar-lo les tardes i fora de l’horari 
de l’Ajuntament.”  
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
4.2.- Donar compte al Ple de la Corporació del nombre de llocs de treball 
reservats a personal eventual. 
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 
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locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 
la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 
Atès que el punt 6è. del mateix article disposa que el President de l’Entitat local 
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va 
determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 
corporatiu 2015-2019, era d’un. 
Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.133, de 13 de juliol de 2015. 
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL. 
Per tot l’ exposat, aquesta comissió informativa, al Ple de la Corporació: 
Dóna compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel 
mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el nom de “Coordinador de patrimoni 
Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Un altre tema de donar compte. 
El nombre de llocs de personal eventual.  Saben que no en tenim, però,  
comptabilitza com a personal eventual la plaça del Director dels Museus de 
Banyoles, el Sr. LLF. 
És una plaça executiva en aquest sentit, i, que ha d’anar en aquest lloc.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
4.3.- Actualització del Pla Local de Seguretat Viària del municipi de 
Banyoles (2016-2019). 
Atès que el Pla de Seguretat Viària 2008-2010 aprovat per l’acord de Govern de la 
Generalitat de 26 de febrer de 2008, preveia com una de les seves dues línies 
mestres, la cooperació entre els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, en concret, l’elaboració de Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV), 
contribuint així a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat. 
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 16 de març de 2009 es va 
aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Servei 
Català del Trànsit de Girona per la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària que 
tingués en compte els trets bàsics i característics de Banyoles amb l’objectiu de 
contribuir a un augment en la seguretat viària del municipi. 
Atès que fruït de l’esmentada col·laboració, fou redactat el Pla Local de Seguretat 
Viària 2010-2013 i que procedeix la seva actualització, definint les noves línies 
estratègiques de treball per a la millora de la seguretat viària urbana del municipi 
de Banyoles, per al següent termini de 4 anys. 
Vist el document d’informe d’avaluació del Pla local de Seguretat Viària 2010-2013 i 
actualització del Pla local de seguretat viària de Banyoles (2016-2019),  que parteix 
del compromís explícit del municipi de Banyoles per seguir treballant amb l’objectiu 
fonamental de reduir la sinistralitat en zona urbana, es proposa: 
Primer.- Aprovar l’actualització del Pla Local de Seguretat Viària del municipi de 
Banyoles (2016-2019) que consta en el document que s’incorpora com annex. 
Segon.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit, del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, i al Cap de la Policia Local de Banyoles. 
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El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Via Pública, exposa: 
“Aquest Pla Local de Seguretat Viària el fa una enginyeria que paga la Generalitat 
de Catalunya, i, és el tercer pla que es fa a Banyoles. 
El primer va ser del 2008-2010, el segon del 2010-2013 i ara el renovem.  
Hem de dir que fa dos anys els accidents mortals han baixat a zero.  És una bona 
xifra per donar per part de l’Ajuntament de Banyoles, i, és fruit d’aquet Pla Local de 
Seguretat Viària que s’està posant dia a dia i cada vegada més. 
I dir que, en els darrers 8 anys s’han reduït el 50% els accidents a Banyoles.  
Aquest Pla comporta una senyalització vertical i horitzontal molt millor, apart de 
repassar els senyals que hi ha posats i de detectar els punts negres en cruïlles i en 
punts determinats de la Ciutat.  I, també de fer campanyes d’educació vial a les 
escoles. 
Creiem que aquest Pla és necessari per la Ciutat.  I a més ja els hem fet arribar la 
documentació aquesta setmana.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   diu: 
“La veritat és que l’esperàvem en ganes aquest Pla de Seguretat, perquè, si la 
percepció que tenim és que la cosa va millorant a poc a poc, el nostre grup ja ha 
manifestat en aquest Ple Municipal la seva preocupació respecte alguns punts de la 
Ciutat que haurien de millorar. 
I, veiem en preocupació que aquestes preocupacions que nosaltres hem tingut no 
es reflecteixen en aquest document. 
En primer lloc, nosaltres creiem que hauria d’anar coordinat amb un Pla de Mobilitat 
Local ja que el que tenim és de fa molt temps, per tant, comença a ser hora de 
posar-lo al dia.  Una cosa és la seguretat; que la gent vagi segura per la Ciutat i 
una altra cosa és com nosaltres fem moure la gent per la Ciutat.   Aquestes dues 
coses haurien d’anar coordinades. 
Segona cosa.  Trobem a falta un pressupost de les mesures que es contemplen 
aquí.  No sabem quin cost tindrà ni quin calendari està previst, ni ...  Això per a 
nosaltres és molt important. 
El projecte només està encarat en la mobilitat via-cotxe; hi ha poques mesures que 
facin referència per anar en bicicleta o a peu.  Per tant, no entenem com a 
Banyoles no es contemplin més mesures en aquest sentit. 
Hi ha propostes molt generals però mesures concretes no hi són. 
I, per últim.  Els punts negres són els que diu el Pla, però, potser, hauríem d’haver 
estat més ambiciosos en aquest Pla i fer una idea nova, com ja se n’ha parlat en el 
POUM, convertir el Carrer Llibertat i l’Avinguda dels Països Catalans en una Rambla.  
On es prioritzin els vianants i la bicicleta i es disminueix el trànsit.  És una mesura 
molt dràstica, però, cal dir que l’informe de mobilitat del RACC del 2008 ja ho 
contempla.  Aquesta mesura, potser, per por política no s’ha acabat desenvolupant. 
Tampoc hi ha cap proposta de millora del Carrer Orient.  El pitjor punt de la Ciutat;  
darrera del Monestir.  No hi ha cap mesura que millori la seguretat d’aquell lloc.  
Tampoc hi ha cap proposta per l’Avinguda de la Farga.  Un dels llocs amb més 
trànsit i amb més persones a peu.  
I, no hi ha cap lloc que ho digui que ens haurem de reinventar la Ronda del 
Monestir;  no pot continuar d’aquesta manera. 
Sincerament, havent llegit el Pla el veiem un pla de procediment.  Estem obligats a 
fer-lo, ens el paguem, el tenim, i, el complirem;  ja ho diuen que compleixen més 
del 80% de les propostes.  Però, ni intenció política, ni voluntat política d’anar un 
pas més enllà.  Així anirem fent.      
El nostre vot, sentint-ho molt serà un vot en contra.” 
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Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Vostè ha de votar el que li convingui. 
Hi ha afirmacions que ha fet que les considero fora de lloc i li diré perquè. 
Aquest Pla l’encarrega la Conselleria d’Interior i el tramet per la seva aprovació.  
Nosaltres no volem quedar bé davant de la Ciutadania.   Això no va així.  Aquest 
Pla és un patró per tot el país i que després nosaltres hem de millorar determinats 
punts de trànsit. 
Aquest Pla no l’encarreguem nosaltres, per tant, no dóna alternatives.    Aquest Pla 
no marca carrils bici, en fa esmen, en tot cas, els hem de plantejar nosaltres a 
través del Pla de Mobilitat.       
És una qüestió purament de trànsit per saber si hem complert per millorar la 
seguretat a la Ciutat;  el que fa és preocupar-se del trànsit rodat.” 
 
Respon el Sr. Joan Luengo: 
“Quan nosaltres fem alguna intervenció dient que s’hauria de fer alguna cosa aquí o 
millorar-ne alguna altre, vostè ens diu que el Pla de Seguretat Viària no ho diu això 
o que el Pla de Mobilitat no ho diu...     
Si a vostès els cau del cel un -copiar i pegar- i l’accepten tal i com és, aquí tenim el 
problema. 
Vostès haurien de demanar que analitzin determinats punts o que s’adaptin en 
algun sentit i, així, potser, tindríem una cosa més realista.  És veritat que hi ha  
mesures molt concretes i que la resta són coses que es poden fer en qualsevol lloc,  
perquè són molt generals. 
Per tant, ben vingui sigui aquest Pla, però, el Regidor de Seguretat podria fer un 
pas més amb els punts que ens preocupen.  Això és el que demanem nosaltres.” 
 
El Sr. Alcalde li diu: 
“El que se suggereix aquí en el Pla s’ha de fer i si hi ha alguna cosa més a fer 
nosaltres sempre ho hem fet. 
I si es millora el dia a dia és el que la Policia Local proposa.  Per exemple, hem de 
fer més zones d’aparcament perquè sinó tindríem un greu problema.  Això també 
és veu al dia a dia.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP, diu: 
“Nosaltres entenem que el Pla Local diu que fem coses ben fetes, però, sí que 
esperàvem que l’equip de govern ho acompanyés d’alguna cosa més.      
Ens felicitem perquè les dades són bones;  no hi ha hagut cap accident mortal, per 
exemple.   Sabem que és un encàrrec, que és un procediment estàndard, però, ens 
sembla que aquest Pla ja ens comença a -cremar els dits-. 
En aquest sentit, ens abstindrem, tot i que ho valorem i sabem que les dades són 
positives.” 
 
El Sr. Alcalde li diu:  
“Crec que ha d’anar acompanyat d’un alt compliment per evitar accidents mortals;  
rebaixar el nombre de sancions, per tant, acompanyat d’alguna cosa més hi va.” 
 
Parla el Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles: 
“Partint del que ha dit el Sr. Alcalde, que l’informe no l’encarrega l’Ajuntament, el 
nostre grup municipal està relativament satisfet per les millores que es proposen;  
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tal i com ha explicat el Sr. Lluís Costabella.  Tant en senyalitzacions, com en 
campanyes, com en punts negres.  
Aquesta actualització ens sembla un petit avanç del que teníem fins ara. 
Hem d’estar satisfets i, crec que ens hauríem de felicitar tots plegats, per la baixa 
de la sinistralitat i la mortalitat que ha experimentat la nostra Ciutat.  I per tant, 
com a conseqüència que les coses es fan ben fetes i que aquests Plans serveixen 
per alguna cosa. 
Finalment, dir que estem satisfets, tot i que menys del que nosaltres voldríem que  
aquest Pla ja incideix, potser, de manera superficial, en la xarxa de carrils bici de la 
Ciutat.  Per tant, esperem l’avinentesa que en els pròxims mesos continuem 
treballant i puguem presentar a la població una xarxa més amplia i més segura.  
Per tant, el nostre vot serà a favor.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Jo ja ho he dit abans, que sobre els carrils bici nosaltres tenim un compromís amb 
la població i amb tots vostès; i que tots plegats intentaríem ampliar aquesta xarxa 
de carrils bici, per tant, s’haurà de posar en marxa.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Actualització del Pla Local de 
Seguretat Viària del municipi de Banyoles (2016-2019), essent la votació de 13 
vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles), 1 vot en 
contra (grup municipal: ICV-IdB) i 1 abstenció (grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
4.4.- Aprovació inicial de l’Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
Atès el contingut del resum de l’estudi sobre la competència en el sector dels 
serveis funeraris a Catalunya de la Direcció General de Defensa de la Competència 
del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de data 16 
de març de 2007, que conclou que els efectes de la liberalització iniciada l’any 1996 
han estat mínims i que el grau de competència del sector a Catalunya és molt baix, 
com a conseqüència de determinades restriccions a la lliure competència, i 
suggereix mesures que tendeixin a superar-les i a incrementar el nivell de 
competència efectiva en el futur. 
Atès que el familiar o responsable del difunt té dret a la llibertat d’elecció d’empresa 
funerària, dret consagrat a l’article 3.1.h) de la Llei 2/1997. 
Vista la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
servei i el seu exercici, norma que inclou la prestació de serveis funeraris, i que va 
ésser aprovada com a conseqüència de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i 
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
(Directiva de serveis). 
Atès que l’Ordenança General de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Banyoles, 
actualment vigent, que va ésser aprovada pel Ple de la Corporació en data de 25 de 
juny de 1998 i que va entrar en vigor el 9 de setembre de 1998, ha quedat 
obsoleta i conté nombrosos elements restrictius en termes de competència. 
Atès que la Disposició Addicional Setena de l’Ordenança Municipal reguladora del 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici de l’Ajuntament de Banyoles, 
aprovada per a adaptar-se a la nova regulació de la Llei 17/2009 i de la Directiva 
de serveis esmentades, ja preveia que, en matèria de serveis funeraris, l’ordenança 
municipal vigent s’hauria d’adaptar al règim legal i reglamentari en la matèria. 
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Totes aquestes circumstàncies, unides a la voluntat de l’Ajuntament d’assolir els 
objectius que es desprenen de les consideracions fetes anteriorment, justifiquen de 
forma sobrera l’aprovació d’una nova disposició de caràcter general i el 
sotmetiment de l’activitat funerària privada a un règim d’autoritzacions que faci 
possible que tots els operadors que vulguin exercir les seves activitats al municipi 
estiguin en condicions de prestar un servei digne, sota les condicions i requisits que 
preveu l’actual ordenança, en desplegament de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre 
serveis funeraris, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Vist allò que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL); article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); 
article 56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS). 
Vist l’informe núm. 2016.500 emès pel Secretari Municipal en data de 18 de febrer 
de 2016, sobre la normativa aplicable a l’aprovació de l’ordenança. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment la nova Ordenança General de Serveis Funeraris de 
l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb el text que s’acompanya. 
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública, a efectes d’examen i reclamació, 
durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes al Taulell físic 
d’anuncis i a l’E-Tauler de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, d’acord amb allò que disposa l’article 63 del ROAS. 
Un cop transcorregut el termini assenyalat, si no s’ha presentat cap reclamació, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar cap nou acord. 
Tercer. Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de l’ordenança a la 
Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de Governació, d’acord 
amb allò que disposa l’article 65.3. del ROAS. 
Quart. Disposar que, tan bon punt entri en vigor aquesta ordenança, quedarà 
automàticament derogada l’anterior disposició general aprovada per acord plenari 
de 25 de juny de 1998. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Bàsicament és una actualització de la nova directiva europea i de la nova 
competència de la liberalització dels serveis funeraris. 
Des de l’any 1998 a ara no s’exigeix experiència tècnica empresarial, no s’exigeix 
un capital mínim, i la fiança ha de ser de 6.000,00 euros per respondre al cost dels  
serveis funeraris de prestació forçosa.  No obliguen a tenir un tanatori, però, és bo 
tenir-ne;  ja que ara sense tanatori seria un problema.   Un mínim d’un vehicle, de 
fèretres no se estableix cap mínim;  un mínim de dos treballadors i un treballador 
per l’administració i la contractació. 
Per tant, aquí podem dir que aquesta ordenança l’hem d’adequar.  Nosaltres 
pensem que és una adaptació a la normativa europea.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:   
“Nosaltres votarem a favor perquè poca cosa tenim a dir. 
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Només volem que es garanteix el respecte a totes les persones que han de fer 
servir aquest servei, independentment de la seva ideologia, la seva creença i de la 
seva situació econòmica.   Així és i així serà.  
Per tant, nosaltres votarem a favor; però, els farem arribar una al·legació per si es 
pot crear una comissió de seguiment i supervisió dels serveis funeraris. 
Una comissió que es reunís una vegada l’any.  Per saber, en quina situació estem, 
com ho valorem o per si s’ha de millorar.  Fer enquestes, fer un informe, fer una 
revisió i poder solucionar incidents que puguin sorgir anualment.   Per que fa a la  
resta correctíssim.” 
 
Rèplica del Sr. Miquel Noguer: 
“Jo he de dir que poca incidència té aquest tema.   Es pot incidir en algun tema 
social, per això hi ha aquesta garantia.  I, he de dir que no hem tingut mai cap 
problema per realitzar aquests tipus d’enterraments ja que els serveis socials 
ofereixen aquesta possibilitat.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP, exposa: 
“Des de la CUP votarem en contra.  Estem totalment en contra de liberalitzar els 
serveis funeraris.  
Per a nosaltres és essencial garantir una mort digna per a tothom. 
Nosaltres animem al Consistori a municipalitzar aquest servei ben aviat perquè 
podem arribar a duplicar els costos en mans d’empreses privades.” 
 
El Sr. Alcalde respon: 
“Aquesta és una qüestió de models i no d’un enterrament digne.  Suposo que volia 
dir això. 
L’ordenança preveu que el servei pugui ser municipalitzat en un moment 
determinat o prestat per serveis foranis.   Jo crec que el que millora l’ordenança es 
que aquests serveis foranis no hagin de ser només uns i que la família del difunt 
pugui escollir la liberalització en dos sentits, pública o privada. 
Per tant, és una millora substancial respecte l’ordenança del 1998. 
Vull recordar que aquest tanatori, el terreny on està ubicat, va ser venut per 
l’Ajuntament perquè l’empresa pogués construir el tanatori.   Per tant, també, hem 
de ser coherents amb els actes que ha fet l’Ajuntament en un moment determinat.” 
 
Rèplica del Sr. Casadevall: 
“Nosaltres seguim entenent que aquesta liberalització no ens donarà una millora.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Jo discrepo.  Ja ho veurem.  Ara hi ha la possibilitat de negociar amb d’altres 
empreses.   
I, el que li puc dir és que si no canviem l’ordenança no canvia res.” 
 
Exposició de la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de 
Junts per Banyoles: 
“Nosaltres votarem que sí.  I celebrem que s’hagin fet aquestes noves ordenances 
partint d’una situació en què la ciutadania de Banyoles havia d’acceptar les ofertes 
de serveis d’una sola empresa, en règim de monopoli.  Uns serveis molt cars i 
abusius. 
I, això és greu perquè són serveis que es donen en uns moments que la gent no 
està per fer reclamacions.  
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Aquesta ordenança és una porta oberta a d’altres empreses.  Per això ho veiem 
positiu.  I, esperem que l’Ajuntament de Banyoles en el seu moment posi a l’abast 
l’existència d’altres opcions. 
Però, essent els serveis funeraris uns serveis d’interès general caldria anar pensant 
assumir-ho des de l’Ajuntament i que passin a ser serveis públics;  gestionant-los 
directament o indirectament. 
 
Ara voldria introduir un tema que hi té vinculació;  el tema de l’aigua. 
Hauríem d’anar pensant recuperar-ne la gestió tal i com s’està plantejant en 
d’altres ciutats.  Per a Banyoles encara és més urgent pel fet de ser l’aigua un bé 
comunal. 
S’hauria de parlar en profunditat.  És el que nosaltres voldríem que es fes durant 
aquesta legislatura.”  
 
El Sr. Alcalde respon:        
“Preus abusius.   Això ho valorarà cadascú.   En l’ordenança anterior era evident.  
Recordaran que, nosaltres havíem proposat quan es construïa el tanatori que es fes 
en un espai públic al costat del Cementiri Municipal i que podia ser més fàcil el que 
vostè ara proposa.  
La funerària actual del tanatori va comprar aquest espai pagant a l’Ajuntament, per 
tant, es va construir en un espai privat.  Si fos un espai públic podrien operar-hi  
diferents companyies.  
Aquest va ser un model que es va fer en el seu moment. 
I el que vostès ara proposen no serà tan fàcil com podia haver estat d’una altra 
manera. 
Si aquest servei hagués de ser municipal s’hauria de valorar els costos que podria 
tenir si s’hagués de construir un altre tanatori, etc.  Per tant, no li puc deixar de 
donar-li la raó. 
 
El tema de l’aigua.  És un tema que en podem parlar.  La concessió s’acaba l’any 
2029-2030.  Per tant, és una qüestió a molt llarg termini. 
I, es tracta d’un rescat.” 
 
Resposta de la Sra. Roser Masgrau. 
“Sí, però, potser s’ho val.  
Per tant, es tractava de plantejar-ho abans en algun altre sistema.  
 
L’opció del tanatori.  En el moment que es va fer es partia d’una experiència de 
viure uns costos assumibles, per tant, l’arribada d’aquestes empreses 
multinacionals ha encarit molt ràpidament els costos. 
Jo crec que la població de Banyoles, si la consultéssim, no està satisfeta amb 
aquest servei. 
Potser, és un model que en el seu dia es va decidir així, però, això no vol dir que en 
un futur es pugui replantejar i millorar.  De fet, la funció que tenim els polítics és 
aquesta;  anar mirant que és millor per al poble i que és el que podem fer. 
Així que, la nostra intervenció és en aquest sentit.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Jo diria que la població de Banyoles no pot estar contenta amb el preu, però, sí 
que pot estar contenta amb el servei.  Això és el que ens arriba a nosaltres. 
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I, estarà d’acord amb mi que si tinguéssim un tanatori públic seria molt més fàcil 
que tenir un tanatori privat.  Aquesta era la proposta que jo mateix havia plantejat 
més d’una ocasió.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de l’Ordenança General de 
Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Banyoles, essent la votació de 14 vots a favor 
(grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 1 vot en 
contra (grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
4.5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2016.489, de 26 de febrer de 
2016, de nomenament de voluntaris de protecció civil. 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2016.489, de 26 de febrer de 2016, que es transcriu 
a continuació: 
 

“Atès que, mitjançant acord plenari del 23 de febrer de 2015, l’Ajuntament va aprovar el 
reconeixement formal de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles, inscrita al 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (inscripció 55350). 
Atès que l’associació va ésser inscrita al Registre especial de les associacions del voluntariat 
de protecció civil de Catalunya, mitjançant resolució de la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya de data 18 de juny de 2015 (núm. registre 95). 
Vist l’escrit de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, de data 15 de febrer de 2016, en 
què se’ns comunica les dades dels sis alumnes que han superat el Curs bàsic de voluntaris 
de protecció civil en la 5ena edició semi-presencial. 
Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles ha lliurat a l’Ajuntament els 
documents de compromís de conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en 
matèria de protecció civil i d’executar les tasques que els siguin encomanades per les 
autoritats competents, pels seus agents o pels responsables de serveis amb qui col·laborin, 
signats per cadascun dels sis aspirants a voluntaris. 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1. 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, 
aquesta Alcaldia-Presidència 
DECRETA: 
Primer. Nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l’associació que tot 
seguit es relacionen: 
 

Nom DNI 

ABL  
BFF  
CNB  
CTA  
EMJ  
MVS  

 
Segon. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya i lliurar-li els documents del compromís signats pels voluntaris nomenats. 
Tercer. Ratificar aquests nomenaments en la propera sessió del Ple que se celebri.” 
 

Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2016.489, de 26 de febrer de 2016, de 
nomenament com a voluntaris de protecció civil de diversos membres de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles, transcrit a la part 
expositiva d’aquesta proposta. 
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El Sr. Alcalde diu: 
“Per tant, amb el tema de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles tindríem, 6 
voluntaris que s’incorporen més 5 que hi haurien;  doncs, són 11 persones.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Ratificació del Decret d’Alcaldia 
núm. 2016.489, de 26 de febrer de 2016, de nomenament de voluntaris de 
protecció civil. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
4.6.- Recuperació de la part pendent d’abonar corresponent a la paga extra 
del mes de desembre de 2012, d'acord amb el que disposa la disposició 
addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2016. 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2012 es va 
acordar la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, a tot 
el personal de la Corporació, en aplicació de l’article 2 del reial decret Llei 20/2012 
de 3 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat. Tanmateix en el mateix acord plenari es va acordar la supressió 
de la catorzena part de les retribucions als membres de la Corporació amb 
dedicació total o parcial, aprovades pel ple de l’Ajuntament de 29 de juny de 2011. 
Vist que la Disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de 
Pressupostos general de l’Estat per l’any 2016 disposa que cada administració 
pública podrà aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució 
de caràcter extraordinari quin import serà l’equivalent a les quantitats encara no 
recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de 
la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012, 
per aplicació del RDL 20/2012.    
Tanmateix, el còmput de la quantitat restant pendent d’abonar es farà d’acord amb 
les normes de funció pública aplicables a cada administració, i en el cas del 
personal laboral a les normes laborals i convencionals vigents en el moment en què 
es va deixar de percebre la paga extraordinària de desembre de 2012. La quantitat 
a abonar es minorarà en les quanties que s’haguessin satisfet per aquests mateixos 
conceptes i períodes com a conseqüència de sentència judicial o altres actuacions. 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles ha abonat al personal de la Corporació i 
Regidors amb dedicació parcial o total, un percentatge equivalent al 50,27% de la 
paga extraordinària de desembre de 2012, a qui se li va deixar d’abonar aquesta en 
compliment de la normativa estatal d’aplicació, mitjançant les següents resolucions 
i acords: 

� Decret de l’Alcaldia de la Corporació núm. 2013.3451, d’11 de desembre, ratificat pel 
Ple de la Corporació de 26/01/2015: es va acordar l’abonament al personal de la 
Corporació i als regidors amb dedicació total i parcial  de la part meritada de la paga 
extraordinària de desembre de 2012, corresponent a 14 dies (de l’ 1 al 14 de juliol 
de 2012), d’acord amb la meritació de les pagues extraordinàries prevista en el 
Conveni i en el pacte de Condicions de treball del personal de la Corporació.  

� Acord del Ple de la Corporació de 26 de gener de 2015: Es va acordar l’abonament al 
personal laboral i funcionari de la Corporació de l’import corresponent al 16,27% de 
la paga extra de desembre de 2012 (7,77%+16,27%= 24,04%), o la part 
proporcional que correspongués en concepte de recuperació de la quantitat  
efectivament deixada de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012. Tot això en aplicació de la Disposició 
addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per 2015. 
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� Acord del ple de la Corporació de 28 de setembre de 2015: Es va acordar 
l’abonament al personal laboral i funcionari  de la corporació que li  correspongués, 
de l’import corresponent al 26,23% de la paga extraordinària de desembre de 2012, 
Tanmateix es va aprovar l’abonament als membres de la Corporació amb dedicació 
total o parcial en el mandat corporatiu 2011-2015 de l’import corresponent al 
26,23% de la catorzena de les seves retribucions de l’any 2012. Tot això en aplicació 
de l’article 1 del Reial Decret Llei 10/2015, de data 11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i 
s’adopten altres mesures en matèria  d’ocupació pública i d’estímul a l’economia. 

Vist que, d’acord amb el punt 4 de la disposició addicional dotzena de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, les quantitats satisfetes per aplicació d’aquesta 
disposició minoraran l’abast de les previsions contingudes en l’apartat 4t de l’article 
2 del RDL 20/2012. 
Vist l’annex al present acord on es detalla el personal funcionari i laboral de la 
Corporació i membres de la Corporació a qui s’ha abonat un percentatge equivalent 
a la paga extraordinària de desembre de 2012, amb el detall de les quantitats 
abonades i la resta pendent d’abonar. 
Vist l’informe de Secretaria i del Servei de Recursos humans de la Corporació núm. 
2016.847, de data 21 de març de 2016. 
Vist que existeix consignació pressupostària suficient i adequada en el vigent 
pressupost municipal per l’exercici 2016 a les següents partides i pels següents 
imports: 
 
Any Org  Prog Art. Conc. Econ.   Descripció Import 

16 11 93100 12 121 12101 POLÍTICA ECON. I FISCAL COMPLEMENTS ESPECÍFICS 2.734,77 

16 11 93200 12 121 12101 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI COMPLEMENTS ESPECÍFICS 4.868,57 

16 11 93200 13 130 13002 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI ALTRES REMUNERACIONS 1.891,55 

16 12 92000 12 121 12101 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMPLEMENTS ESPECÍFICS 6.014,69 

16 12 92000 13 130 13002 ADMINISTRACIÓ GENERAL ALTRES REMUNERACIONS 2.677,48 

16 21 17000 12 121 12101 AG. MEDI AMBIENT COMPLEMENTS ESPECÍFICS 704,02 

16 21 17000 13 130 13002 AG. MEDI AMBIENT ALTRES REMUNERACIONS 622,67 

16 23 15000 12 121 12101 AG.URBANISME COMPLEMENTS ESPECÍFICS 1.134,68 

16 23 15000 13 130 13002 AG.URBANISME ALTRES REMUNERACIONS 7.973,56 

16 31 15330 13 130 13002 VIES PÚBLIQUES  ALTRES REMUNERACIONS 6.200,04 

16 33 13000 12 121 12101 POLICIA LOCAL  COMPLEMENTS ESPECÍFICS 24.405,12 

16 33 13000 13 130 13002 POLICIA LOCAL  ALTRES REMUNERACIONS 1.103,95 

16 40 33000 12 121 12101 CULTURA COMPLEMENTS ESPECÍFICS 1.185,23 

16 40 33000 13 130 13002 CULTURA ALTRES REMUNERACIONS 1.769,27 

16 40 33210 13 130 13002 BIBLIOTECA ALTRES REMUNERACIONS 3.019,50 

16 40 33220 13 130 13002 ARXIU COMARCAL ALTRES REMUNERACIONS 1.090,44 

16 40 33301 12 121 12101 MACB COMPLEMENTS ESPECÍFICS 760,63 

16 40 33301 13 130 13002 MACB ALTRES REMUNERACIONS 556,18 

16 41 33800 13 130 13002 FESTES POPULARS ALTRES REMUNERACIONS 672,30 

16 42 32000 13 130 13002 EDUCACIÓ ALTRES REMUNERACIONS 631,49 

16 42 32310 13 130 13002 ESCOLA B.REIXACH ALTRES REMUNERACIONS 519,70 

16 42 32311 13 130 13002 ESCOLA LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 581,23 

16 42 32312 13 130 13002 ESCOLA CAN PUIG ALTRES REMUNERACIONS 581,23 

16 42 32313 13 130 13002 ESCOLA PLA DE L'AMETLLER ALTRES REMUNERACIONS 587,93 

16 42 32314 13 130 13002 ESCOLA CAMINS ALTRES REMUNERACIONS 635,20 

16 42 32500 14 143 14300 OME ALTRE PERSONAL 590,11 

16 43 23105 13 130 13002 JOVENTUT ALTRES REMUNERACIONS 672,30 
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16 45 34000 13 130 13002 ESPORTS ALTRES REMUNERACIONS 1.433,90 

16 45 34221 13 130 13002 PAV. LA DRAGA ALTRES REMUNERACIONS 628,50 

16 45 34223 13 130 13002 PAV. LA FARGA ALTRES REMUNERACIONS 615,11 

16 45 34224 13 130 13002 CAMP DE FUTBOL VELL ALTRES REMUNERACIONS 666,86 

16 51 92400 13 130 13002 PARTICIPACIÓ CIUTADANA ALTRES REMUNERACIONS 672,30 

16 52 49101 13 130 13002 RÀDIO BANYOLES ALTRES REMUNERACIONS 2.067,26 

16 53 92300 13 130 13002 INFORMÀTICA ALTRES REMUNERACIONS 2.748,41 

16 54 92500 12 121 12101 ATENCIÓ ALS CIUTADANS COMPLEMENTS ESPECÍFICS 1.363,97 

16 54 92500 13 130 13002 ATENCIÓ ALS CIUTADANS ALTRES REMUNERACIONS 3.134,54 

16 60 23211 13 131 13100 TREBALL ALS BARRIS RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 8.684,26 

16 60 23115 14 143 14300 BARRI DE LA FARGA-ADM GRAL ALTRE PERSONAL 728,10 

16 60 32117 14 143 14300 BARRI DE LA FARGA-MEDI AMBIENT ALTRE PERSONAL 349,66 

16 60 24100 13 131 13100 PROMOCIÓ DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 653,79 

16 60 24112 13 131 13100 JOVES PER L'OCUPACIÓ RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 540,49 

16 60 24115 13 131 13100 FOMENT DEL TREBALL RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 233,40 

16 60 43114 14 143 14300 COMERÇ ALTRE PERSONAL 629,89 

16 60 43010 12 121 12101 PROMOCIÓ ECONÒMICA COMPLEMENTS ESPECÍFICS 1.213,17 

16 60 43010 13 130 13002 PROMOCIÓ ECONÒMICA ALTRES REMUNERACIONS 1.891,94 

16 70 91200 10 100 10001 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES REMUNERACIONS 6.227,19 

16 70 92000 13 130 13002 ÒRGANS DE GOVERN ALTRES REMUNERACIONS 740,10 

  109.406,71 

 
Per tot això, es proposa al Ple d’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar l’abonament, al personal laboral i funcionari de la Corporació que 
correspongui,  de l’import corresponent a la part pendent d’abonar de la paga extra 
de desembre de 2012, o part proporcional que correspongui, en concepte de 
recuperació de la quantitat  efectivament deixada de percebre com a conseqüència 
de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, per 
aplicació del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de forment de la competitivitat.  
Segon.- Aprovar l’abonament als membres de la Corporació que tenien dedicació  
total i parcial en el mandat corporatiu 2011-2015 de l’import corresponent a la part 
pendent d’abonar de la  catorzena paga de les seves retribucions de l’any 2012. 
Tercer.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar pagament de la 
quantitat total de 109.406,71.-€ bruts, amb el desglossament individual  
corresponent a cada treballador, mitjançant nòmina complementària als que 
estiguin donats d’alta com a treballadors de l’Ajuntament i amb relació de 
transferència bancària els que hagin causat baixa laboral amb posterioritat a la 
meritació de la part proporcional de la paga extraordinària. Així mateix pel regidors 
amb dedicació total i parcial en el mandat corporatiu 2011-2015.  
Quart.- Notificar la present resolució als representants del personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, i a l’Àrea de Serveis econòmics d’aquest 
Ajuntament. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“És un tema que ja n’hem parlat d’altres vegades i que només comporta això, 
recuperar la part pendent de la paga extra del mes de desembre de 2012.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Recuperació de la part pendent 
d’abonar corresponent a la paga extra del mes de desembre de 2012, d'acord amb 
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el que disposa la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
5.1.- Moció institucional sobre el suport a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la mediterrània. 
El Ple ordinari de l’Ajuntament de Banyoles del dia 28 de setembre de 2015, va 
aprovar per unanimitat la moció que diu en la seva part resolutiva: 
 

 “Primer. Instar el Govern espanyol a: 
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 

i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 

(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals 
(o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil. 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones 
sol·licitants. 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
Vuitè. Oferir el municipi de Banyoles com a territori d'acollida. 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

• Assistència en les rutes de fugida 
• Suport als municipis de la ruta 
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• Planificació i gestió de l’acollida  
• Acollida a Catalunya  

 

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, 
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una 
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. 
Dotzè. Efectuar una aportació de 2.000,00 € (0,10 euros per habitant) amb càrrec al pressupost 
vigent de l'Àrea de Serveis a les Persones, partida 2015.44.23112.48977 “Coop. I solidaritat. 
Projecte 2083 F.C. Desenvolupament”, en concepte de col·laboració al projecte "2833. Suport a 
l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'Àrea 
mediterrània" al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”. 
 

Atès que en els darrers 6 anys s’han anat produint al Pròxim Orient i al Nord del 
continent Africà un seguit de guerres ( Líbia, Síria, Iemen, Iraq, Somàlia, etc..) que 
es caracteritzen per posar en perill de mort amplíssimes capes de població, donat el 
fet que les protagonitzen organitzacions no estatals terroristes que consideren 
enemics mortals tant els homosexuals, com les persones pertanyents a religions 
diferents a la ideologia wahabita, o que no en tenen cap; la violència que imposen 
arriba no solament als fronts de batalla, sinó als carrers de les ciutats; i afecta 
nenes i nens (que són utilitzats com objectes sexuals o reclutats per força), dones 
(que són violades sistemàticament com a “botins humans” per als combatents), 
civils (de vegades víctimes de l’extracció i venda d’òrgans), presoners de guerra 
(torturats i executats públicament) i, fins i tot, els elements patrimonials que 
garanteixen una vida digna i un futur col·lectiu: monuments patrimoni de la 
Humanitat, hospitals, escoles o centrals hidroelèctriques. 
Atès que milions de persones han hagut de fugir de les seves cases i de les seves 
terres per trobar un lloc segur on viure temporalment, sovint després de posar en 
risc les seves vides en mans de màfies violentes i travessant el mar en 
embarcacions precàries. 
Atès que aquest grau de violència tan brutal va portar a la Unió Europea a 
reconèixer el conjunt dels habitants dels països afectats com a persones 
susceptibles de ser reconegudes com a refugiats, sense haver de justificar causes 
personals concretes per les quals es troben en perill. 
Atès que sense que hagi desaparegut en aquest moment el grau de perill, 
simplement per covardia política o per càlcul econòmic, les decisions d’acolliment 
que ja eren clarament insuficients, han estat incomplertes escandalosament pels 
governs i pels òrgans de govern de la Unió Europea. 
Atès que enfront aquesta reacció de les institucions comunitàries i dels governs dels 
Estats membres, les persones, les organitzacions civils, els Ajuntaments i la pròpia 
Generalitat de Catalunya treballen per trobar mecanismes per poder ajudar i acollir 
la gent que ho necessita. 
Atès que en els darrers dies s’han produït una sèrie d’actuacions de les diferents 
Administracions Públiques Catalanes (carta del President de la Generalitat de 
Catalunya a la Unió Europea), i de l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM), en 
aquest sentit.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles, l’aprovació de la següent MOCIÓ: 
Primera.- Posar a disposició del Govern de Catalunya els serveis socials i els 
habitatges d’emergència per fer front a la crisi actual de refugiats. 
Segona.- Establir un pla permanent d’acollida de persones refugiades en 
coordinació amb el Govern de Catalunya que contempli les necessitats bàsiques, 
com ara, habitatge, educació, treball, salut, comptant amb la coordinació i 
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col·laboració de les entitats socials i cíviques i la Plataforma de suport a les 
persones refugiades.  
Tercera.- Adherir-nos com a municipi integrat dins de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), al contingut íntegre de la carta signada pel seu President, i 
adreçada al Comissari Europeu Dimitris Avramopoulos. 
Quarta.- Exposar el nostre rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia que 
permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota 
negociació en el Consell Europea ha d’estar subjecta al respecte dels drets humans 
i el Dret Internacional.  
Cinquena.- Donar suport a la voluntat expressada pel President de la Generalitat de 
Catalunya de portar a terme l’acollida immediata de la part de refugiats que pertoca 
al nostre país. 
Sisena.- Donar la màxima difusió possible a aquests acords. 
 
El Sr. Alcalde exposa: 
“Abans de passar la paraula al Sr. Non Casadevall vull dir que s’ha presentat una 
moció per part del Sr. Josep Maria Reyes, en representació de la Plataforma de les 
persones d’acollida.  S’ha parlat amb ell.  Cap grup ha agafat la seva moció, però, 
no obstant això, hem pogut consensuar aquesta moció.” 
 
Defensa la moció el Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de 
la CUP: 
“Seguint en la línia del que s’ha llegit de la moció, dir que tots els grups municipals 
som sensibles al drama de les persones refugiades, i, ens ha semblat que el Ple de 
la Corporació havia de fer alguna cosa.  
Aquest Ple Municipal recull una iniciativa que ve de la gent i presenta aquesta 
moció la qual suposo la votarem tots a favor, i, posar-la a disposició del Govern de 
la Generalitat, a Serveis Socials, a Habitatge i a tota l’estructura que tenim en el 
nostre municipi. 
Ens sembla una bona manera d’incidir i d’apremiar tant al Govern de la Generalitat 
com a l’Estat Espanyol en una cosa que cal fer-ho molt urgent.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció institucional sobre el suport a 
l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els seus membres. 
 
 
Parla el Sr. Alcalde 
“Abans de passar al  -Torn de precs i preguntes-  hi ha un tema que va 
preguntar el Sr. Joan Luengo en l’últim Ple. 
 
Sobre reaccions al·lèrgiques de diferents nens després del dijous llarder al Parc de 
la Draga. 
He parlat amb la Directora del CAP i amb el Dr. Carreras, en qualitat de Regidor, i 
cal dir que no hi ha hagut cap alarma en aquest sentit al CAP de Banyoles.  
Per tant, aquesta era la gestió correcta que s’havia fer.” 
 
Intervenció del Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal 
d’Iniciativa per  Catalunya Verds-Independents de Banyoles:   
“Li agraeixo la resposta.  Suposo que la pediatra devia trobar dos o tres casos i no 
ho ha passat al seu superior. 
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Vull matisar una cosa sobre el debat que hi ha hagut de l’Ordenança dels Serveis 
Funeraris. 
Una cosa és l’ordenança i una altra és el servei. 
Estàvem aprovant una ordenança i no un servei que el pugui fer una empresa o una 
altra, o, que ho faci l’Ajuntament. 
Evidentment, nosaltres estem a favor que ho faci l’Ajuntament.  
I, incidir que sobre els preus abusius la mateixa ordenança té un article que diu, -a 
qualsevol persona que se li ofereixi un servei que no pertoqui o que el preu no és 
oportú pot fer la queixa a l’Ajuntament de Banyoles-.  
Per això, nosaltres votem a favor, perquè aquesta és la eina que comença a picar 
per desmuntar tot aquest monopoli. 
 
Ens ha arribat que els veïns de Puigpalter tenen problemes de llum, al carrer, i que 
no podem fer el reciclatge perquè només hi ha un contenidor.  El de rebuig. 
 
També.  Ens preocupa i volem saber la màxima informació sobre les inscripcions de 
l’Institut per part de l’Escola de la Vila. 
Sabem que hi ha converses i que situació és crispada.  Alguns pares no hi estan 
d’acord. 
En tot cas, hi haurà d’haver-hi alguna solució. 
 
Volem mostrar el nostre desacord respecte al nou vídeo promocional de Banyoles,  
‘Banyoles Ciutat Esportiva i molt més’. 
Vagi per endavant que al protagonista del vídeo, Marcel Zamora, li tenim tot el 
respecte i tota l’admiració esportiva, però, creiem que l’Ajuntament de Banyoles 
s’ha equivocat. 
Primer. Prioritzant només un aspecte de la nostra Ciutat.  Només surt l’esport d’elit,  
i, surt l’Estany com a lloc d’esport; i el molt més queda ocult.  No veiem la 
gastronomia, el patrimoni ni l’Estany natural que és el que a nosaltres volem. 
És una reflexió que els fem.  La fem en veu alta.  I, sabem que d’altres grups 
municipals també han mostrat el seu desacord d’aquest vídeo promocional.  
Per tant, ja és hora d’obrir un debat seriós, tècnic i polític, de quina és la Banyoles 
Turística que volem;  i, com ens hem d’encaminar amb el que tenim i el que volem. 
Creiem que és hora de posar aquest debat sobre la taula i no sentir-nos, alguns,  
molestos amb els vídeos promocionals d’aquesta Ciutat.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“L’Ajuntament ha fet diferents vídeos promocionals al llarg de l’any.  En fem molts.   
Alguns de l’esport, algun de la cultura, algun de la gastronomia.  Per tant, al llarg 
de l’any d’aquests tocs promocionals n’hi ha diversos. 
Aquest d’en Marcel Zamora que l’ha fet de manera voluntària, i, ser ambaixador en 
aquest sentit, el que proposa no és un esport d’elit, sinó, un esport que a Banyoles 
es practica molt, la triatló. 
Banyoles en té molts d’esports. Últimament el que es practica molt a nivell de país 
o a nivell internacional, és la triatló. 
En aquest cas, és diu que s’hi pot fer esport i molt més; doncs, aquest molt més ha 
quedat reflectit en d’altres vídeos.  D’altres vídeos que han promocionat la 
gastronomia, el patrimoni, la cultura, l’esport, etc.  Per tant, aquest n’és un com 
també n’hi haurà molts d’altres. 
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Quant a les inscripcions de l’Escola de la Vila.   L’Escola de la Vila és l’escola més 
gran i que pot estirar més per capacitat i per situació geogràfica.  I, és evident que 
pel curs que ve tindrà inscripcions als tres instituts, als quatre; l’institut que serà 
una extensió de l’Institut del Pla de l’Estany. 
Això preocupa als pares.   I, hem tingut reunions amb la direcció i amb els pares.  
Però, no hi ha cap crispació; hi ha moltes converses, com és normal.   
Nosaltres els hem emplaçat a què es facin ara les inscripcions i quan hagi quedat 
repartit farem una anàlisi; en parlarem amb el Departament d’Ensenyament i de 
cares als propers cursos, doncs, haurem d’anar reubicant.  
Està clar que quan es crea un nou institut sempre grinyola alguna.  També va 
passar quan es va crear l’Escola Camins.   Per tant, haurem de parlar-ne molt, a 
tres bandes, i implicar-nos com hem fet sempre.  I, hem d’esperar ser capaços de 
trobar-hi un encaix. 
 
Quant a Puigpalter.  Entenc que vol dir les cases que hi ha abans d’arribar al Veïnat 
de Puigpalter.  Ja ho varen demanar, per tant, està previst que es faci durant 
aquest any. 
 
Rèplica del Sr. Joan Luengo: 
“La sensació que tinc amb el tema de l’Escola de la Vila és que hem obert la ‘caixa 
de pandora’. 
Si a primària es pot escollir el centre per al projecte educatiu que té l’escola, dóna 
la sensació que quan arribes a d’institut has d’anar a un institut ‘ics’.  Aquesta és la 
sensació que els pares tenen. 
Per exemple, els del Pla de l’Ametller han d’anar a l’Institut del Pla de l’Estany.  
Tenen la plaça directa. 
I, a més a més, tot això crearà una mobilitat de nens i nenes, de cares al curs que 
ve, que cal plantejar-se ja tots els camins escolars segurs per poder arribar als 
instituts amb seguretat.  Aquesta és la preocupació.  Per tant, posin-se a treballar 
amb els camins escolars segurs per poder-hi arribar. 
I crec que hauríem de fem un CEM de cares al curs que ve per tornar a explicar 
com estan previstes les inscripcions per als pròxims cursos. 
 
Per últim. El tema del vídeo promocional. 
No es quedin en la crítica sinó en el fons de la crítica.  Nosaltres els demanem 
reflexionar conjuntament quin model turístic volem tenir. 
El que no podem fer són vídeos promocionals turístics quan l’oferta hotelera és  
mínima.   Per exemple, si volem fer triatló a qui el volem destinar, al popular, al 
d’elit, i, quines instal·lacions necessitem...  No tenim un rumb fix.   Aquesta és la 
crítica de fons que volem fer.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Fent una reflexió.  A les places hoteleres, encara que poques, els interessa que hi 
vagi gent.   
Segona cosa. Les campanyes no les inventem sinó que parlem amb l’associació de 
comerç i turisme  i amb les entitats esportives.   
I, em quedo amb el fons de la seva critica, però, no és correcta.  No és així.  
A nosaltres no ens dóna la sensació que hàgim obert la ‘caixa de pandora’.  Si 
obrim un nou centre, aquest, s’ha d’omplir de gent perquè ho manifesta una 
necessitat.  Ho fa el Departament, però, no en defugim nosaltres de la 
responsabilitat. 
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Les inscripcions cada any poden ser diferents perquè el nombre d’alumnes dels 
diferents centres canvia.  Per tant, en funció dels alumnes de les comarques 
haurem de posar-ne més en d’altres centres.  Això volta cada any depenent d’algun 
bony. 
I, amb aquest nou institut guanyarem estabilitat perquè més endavant no hi haurà 
bonys, però, serà quan els alumnes que ara fan primer facin quart.  D’aquí quatre 
cursos.    
Cada anys venen unes quantes famílies que no els sembla bé, perquè viuen al 
centre de Banyoles i han d’anar per exemple a Can Puig.  Això passa cada any a 
totes les escoles, tant a primària com a secundària.”  
Però, jo crec que aquesta educació extensiva no la pot qüestionar ningú ja que ens 
faríem un flac favor tots plegats.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  diu que 
tenen una pregunta: 
“Voldríem saber com s’estan duent a terme les cessions de pisos buits, apart dels 
bancs, per lloguer social. 
Una mica lligar aquest tema amb la moció presentada i amb la nova llei.” 
 
Resposta del Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Habitatge: 
“Nosaltres estem sempre en contacte amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
Fa un mes i mig varem anar, jo mateix i la tècnica d’Habitatge de l’Ajuntament amb 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a mirar els pisos buits i en les condicions 
que es trobaven.   N’hi ha de buits i que són dels bancs, buits i ocupats, buits en 
bon estat buits i buits en mal estat.  Tenim tot aquest recompte fet, però, està 
costant que els bancs ens cedeixin els pisos. 
En l’última reunió vaig avisar els representants d’Afectats per la Hipoteca que 
nosaltres havíem fet uns requeriments, per escrit, a totes les entitats bancàries que 
tenen pisos buits; els que no estan ocupats.  
Els podem passar aquests documents;  demanant que posin a disposició de lloguer 
social ja que aquesta és la nostra voluntat.   No ho volem demorar més, i, ho hem 
fet per escrit perquè quedi constància en poder tenir com més pisos de lloguer 
social millor. 
Per tant, li puc passar exactament cada entitat bancària quins pisos té. 
Ho hem fet al Barri de la Farga i el pròxim pas és fer-ho al Barri de Canaleta i a la 
resta de Banyoles. 
Aquest és el treball que estem fem.” 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Apart hem renovat els convenis amb l’Agencia Catalana d’Habitatge.  Jo hi vaig 
estar reunit la setmana passada. 
En aquests moments ja són 27 o 28 els pisos que tenim. 
El BBVA, després d’aquest requeriment, es va posar en contacte amb mi per dir-me 
que tenien els pisos a través de l’Agència Catalana d’Habitatge.  Per tant, 
centralitzem els pisos i que sigui l’Agència qui ens els traspassi. 
Nosaltres hem parlat amb l’Agència Catalana d’Habitatge, i, els passarem aquesta 
relació perquè ells puguin renegociar-ho amb els bancs i ens els puguin fer arribar a 
través de la mateixa Agència.  Per tant, és un treball constant i ferm en aquest 
sentit.” 
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Intervé el Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup 
municipal de Junts per Banyoles: 
“Tenim preguntes que ens fan els ciutadans.  Per tant, les transmeto. 
Fan referència al Parc de Can Sisó i a la casa de Can Sisó. 
Una, és que en el Parc de Salut que hi ha demanen si es pot trobar una solució ja 
que no hi ha cap ombra on es fan els exercicis.  
Sobre la casa de Can Sisó.   Que està descrita com una ruïna;  volen saber si hi ha 
la intenció de reparar aquesta casa. 
 
Una altra pregunta.  Com és que aquest any a la Processó dels Dolors un cop van 
haver passat els manaies i els cavalls no es va netejar.  Només va passar la 
màquina tot darrera de la gent, al final de la processó.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
El tema de l’ombra del Parc de Salut. 
Can Sisó ha anat creixent;  un parc infantil i un parc de salut.  El tema de l’ombra 
ho podem mirar.  Pel que fa a l’arbrat té la seva dificultat, però, en tot cas, ho 
mirarem. 
La casa de Can Sisó.   Jo crec que apuntalada ho està.  És una ruïna, això és 
veritat.  La propietat alguna vegada ha manifestat que ho vol arreglar, però, no ho 
ha fet. 
En tot cas, en tenim alguna més de casa a la Ciutat que són històriques i en aquest 
sentit... 
 
Quant a la Processó dels Dolors. 
La màquina sempre ha anat al darrera de la processó.  Aquest any el que ha fallat 
és que no han posat cap persona que reculli pel que fa als cavalls. 
En tot cas, la veritat és que la processó va començar en dos cavalls i aquest any 
n’hi havia vuit.  Aquest any ha anat així.   Ens hem de plantejar posar alguna 
persona que ho deixi net si es dóna el cas.” 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió plenària.  Dóna les gràcies a tothom i els diu fins el 
mes que ve. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 
hores del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


