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Títol

Import

Departament

Restauració de la talla barroca de Sant Antoni de Pàdua

1.050,00

Departament de Cultura. Generalitat

Documentació col·leccions fons Museu Darder- Espai Interpretació

6.629,00

Departament de Cultura. Generalitat

Confecció inventaris informatitzats i fotografies Museu
Arqueològic

4.800,00

Departament de Cultura. Generalitat

Fira de Sant Martirià 2008

1.000,00

Departament d’Agricultura. Generalitat

Pla de l'Esport contra les desigualtats –programa F–
obrim els patis

1.500,00

Consell Català de l’Esport. Generalitat

Plans d'Ocupació: brigada manteniment i millora recs de Banyoles

35.055,78

SOC, Departament de Treball. Generalitat

Plans d'Ocupació: millora promoció coneixement patrimoni
Banyoles

22.978,79

SOC, Departament de Treball. Generalitat

Itineraris d'Inserció Laboral

14.997,67

SOC, Departament de Treball. Generalitat

FDL: Estudis i informes "Pla director turístic de Banyoles"

12.020,24

SOC, Departament de Treball. Generalitat

FDL: Estudis i informes "Un nou impuls al comerç urbà"

10.500,00

SOC, Departament de Treball. Generalitat

FDL: Estudis i informes "Campanya promoció tardor a Banyoles"

10.494,19

SOC, Departament de Treball. Generalitat

Setmana de la mobilitat sostenible

4.950,00

Diputació de Girona

Programació estable de teatre, música i dansa del Teatre Municipal

16.992,29

Departament de Cultura. Generalitat

Programació estable d'arts visuals a la Sala El Tint

4.000,00

Departament de Cultura. Generalitat

Projecte desenvolupament web "Museus de Banyoles"

4.802,00

Departament de Cultura. Generalitat

Adquisició de mobiliari urbà

2.262,00

Diputació de Girona

Col·locació gespa artificial i reforma camp de futbol vell

700.000,00

Federació Catalana de Futbol

Arranjament dependencies arxiu comarcal (redacció projecte)

17.148,61

Departament de Cultura. Generalitat

Polítiques d'intervenció familiar

52.296,08

Secr. Polítiques Familiars. Generalitat

Millora de la situació financera degut al context: ajut extraordinari

53.217,00

Diputació de Girona

Obres camp de futbol nou: vestidors

100.000,00

Consejo Sup. Deportes, 1% de les travesses

Prospeccions arqueològiques "Vores de l'estany" repartit entre
2008 i 2009

10.000,00

Departament de Cultura. Generalitat

Gestió distribuïda del procediment administratiu local

38.500,00

Consorci Administració Oberta

Per a la contractació d'agents de desenvolupament local

74.527,53

SOC, Departament de Treball. Generalitat

Copa del món 2009

100.000,00

Diputació de Girona

Urbanisme
Àrees Residencials Estratègiques (ARE)
L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor
d'Urbanisme, Jordi Bosch Lleó, van explicar en roda
de premsa a principis d'octubre la seva disconformitat
pel que fa a l'Àrea Residencial Estratègica (ARE).
L'equip de govern de Banyoles i els dos grups de
l'oposició, després d'analitzar les condicions de l'ARE
a Banyoles, que es pretenia fer a la zona de l'UP-8,
van arribar a l'acord que aquest projecte no és adequat
per a la ciutat i, per tant, van mostrar la seva disconformitat al departament de PTOP de la Generalitat
de Catalunya.
L'Ajuntament de Banyoles no creu oportú tirar endavant l'ARE a Banyoles després d'haver analitzat un
informe tècnic del propi consistori. Per una banda,
l'estudi detalla que durant el 2006 i el 2007 ja s'ha

concedit un nombre alt de llicències de pisos, un total
de 907, una xifra important, i més tenint en compte
la conjuntura actual. A més, el projecte era molt
compactat i alguns blocs tenien massa alçada. Un
altre factor a considerar eren els alts costos
d'urbanització, de gairebé 6 milions d'euros.
La decisió, tal i com van insistir Noguer i Bosch, és
un acord de la Junta de govern del 29 de setembre,
i que també van subscriure els dos grups municipals
a l'oposició en una Junta de portaveus. L'Ajuntament
hauria volgut que no s'hagués aprovat inicialment
l'ARE de Banyoles a la Comissió d'Urbanisme de la
Generalitat, per evitar el període d'al·legacions, però
en qualsevol cas el consistori té el compromís de la
Generalitat que no es tirarà endavant l'ARE de Banyoles sense el seu suport.
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Simulació de com quedaran les 30 vivendes que aniran ubicades al c/. Orfes

Cessió de terrenys del Parc de Bombers
Per bé que Banyoles ja fa anys que compta amb un
parc de Bombers, mai s'havia fet la cessió dels terrenys
a la Generalitat de Catalunya. Ara, aquest tràmit ha
quedat arreglat amb la delimitació dels terrenys de
la zona i la conseqüent cessió a l'administració
autonòmica. D'altra banda, els terrenys dels voltants
es mantenen per a futurs equipaments de la ciutat.

Urbanització sector UP-7
Ja han començat les obres al sector UP-7, sector
ubicat a sobre del Pla de l'Ametller. La urbanització
d'aquestes obres, que són de caràcter privat, permetrà
que l'Ajuntament disposi de 6.300m2 de sòl destinats
a futurs equipaments per a la ciutat, així com d'espais
per zona verda.

Plaça del Teatre
La Junta de Govern local de la primera setmana de
novembre va aprovar el plec de condicions de les
obres de reforma de la plaça del Teatre. Les obres
suposaran la continuació de la remodelació de carrers
i places del casc antic. Una obra que té un cost de
450.000 euros aproximadament i que no implicarà
el pagament de contribucions especials per part dels
veïns. L'obra permetrà que aflori un tram de rec, tal
i com ja hi és a altres zones de la ciutat.

Habitatges dotacionals per a joves i/o
grans
S'estan ultimant les últimes tramitacions per als
habitatges dotacionals, que són 30 pisos de lloguer
per a gent jove i/o gran. L'Ajuntament de Banyoles

ha fet una cessió de terrenys al c/. Orfes de Can Puig
i està tramitant permisos per tal que es puguin iniciar
com més aviat millor. Els 30 habitatges ubicats al c/.
Orfes presenten la peculiaritat que seran una edificació
modular integral. Aquest disseny de Constructora
d'Aro ja ha estat distingida amb el premi a la innovació
2007 a Construmat.

L'Ajuntament de Banyoles adjudica l'obra
de millora de la ronda Fortià
La ronda Fortià de Banyoles serà remodelada
pròximament en el seu tram entre el carrer Llibertat
i el carrer la Creu del Terme. El projecte pretén arranjar
una zona de gran interès per a la ciutat, ja que té una
funció de comunicació i enllaç de vianants entre el
centre i l'estany per la zona de Cal General. Aquest
carrer presenta una amplada total variable però amb
voreres d'uns 70 centímetres com a màxim, que no
garanteixen el pas de vianants ni el compliment de la
normativa de barreres arquitectòniques. El consistori,
amb aquest projecte de millora, vol remodelar el
carrer per millorar-ne els paviments, buscar el necessari equilibri entre els vianants i els vehicles i, al
mateix temps, fer un carril bici pel costat del rec que
enllaçarà amb l'estany a través de la zona de Cal
General. Per altra banda, es renovaran les xarxes de
serveis ja que estan obsoletes i s'intervindrà per
recuperar i dignificar el rec.
El cost total de les obres adjudicades és de 298.393,76
euros amb IVA inclòs en el pressupost del 2008. L'obra
té una subvenció del Pla únic d'obres i serveis de 227.411,31
euros i no s'hi aplicaran contribucions especials.

Medi ambient
Amplien la recollida selectiva de la matèria orgànica a Banyoles
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A partir d'aquest mes d'octubre, s'ha ampliat la recollida selectiva de la matèria orgànica a la ciutat de
Banyoles. S'ha implementat, en concret, als barris de
Canaleta, Mas Palau, Vila Olímpica, carrer de la Sardana, Puig d'en Colomer i Puig de la Puda. Al barri
de Can Puig, ja fa més d'un any que hi funciona
aquesta recollida.
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Les restes orgàniques representen gairebé la meitat
dels residus que generen els ciutadans. Fins ara, totes
les restes de menjar es llençaven al contenidor de
rebuig i anaven a parar a l'abocador de Puigpalter. A
partir d'ara, els banyolins i banyolines poden separar
les restes de menjar i de la cuina, i portar-les al
contenidor marró. Les restes orgàniques es portaran
a la planta de compostatge d'Olot i se n'obtindrà
compost, un adob útil per al manteniment de les zones
verdes públiques i la restauració d'àrees degradades.

S'han repartit gratuïtament als nens i
nenes de Banyoles unes carmanyoles per
reduir residus
El regidor de Medi Ambient, Jordi Bosch Batlle, va
presentar la nova campanya de reducció d'envasos a
les escoles de Banyoles. Aquesta campanya pretén
conscienciar els joves sobre la prevenció dels residus,
amb especial atenció als que es generen a l'escola
pels diferents tipus d'envasos i embolcalls que

El regidor de Medi Ambient, Jordi Bosch Batlle,
amb les carmanyoles

s'utilitzen per portar l'esmorzar o el berenar. Per això
es va distribuir una carmanyola de plàstic reutilitzable
a cada alumne, repartint-se un total de 2.000 carmanyoles. Hi havia dos tipus de carmanyoles: les petites,
pels aproximadament 725 alumnes de les escoles
bressol i primària de p3+p4+p5, i les grans, pels 1.125
alumnes de secundària (de primer fins a sisè). En
Blauet va anar escola per escola a repartir les carmanyoles.

Educació
12 alumnes participen aquest curs
en el Projecte Rossinyol
El regidor d’Educació de Banyoles, Jordi
Congost, i el coordinador del projecte, Jordi
Feu (Universitat de Girona), van presentar
una nova implementació a Banyoles i Porqueres del Projecte Rossinyol. A l’acte de
presentació es van aparellar els mentors
amb els alumnes, amb un total d’11 mentors
i 12 alumnes mentorats (de tots els CEIP i
IES de Banyoles).

Nova implementació a Banyoles del Projecte Rossinyol

Els mentors (estudiants universitaris que
porten a terme aquest programa) es troben
periòdicament amb un nen o nena i fan
diverses activitats per tal que coneguin
diferents espais de Banyoles, llocs d’oci i de
diversió i àmbits de producció cultural, entre

d’altres. L’objectiu és accelerar el seu procés
d’integració social i cultural.

Bus de l’aigua
El bus de l’aigua de l’obra social de la CAM va visitar
Banyoles en el marc de les activitats organitzades
durant la Setmana de la Ciència. L’exposició va difondre
el valor de l’aigua des del punt de vista mediambiental,
social i econòmic, per tal d’incentivar la població per
a l’ús i el consum responsable de l’aigua.

L’escola de la Vila celebra el 50è aniversari de l'edifici actual
Durant aquest curs 2008-2009 el CEIP Baldiri
Reixach de Banyoles, l'escola de la Vila, celebra el
50è aniversari de la construcció de l’edifici actual.
Per celebrar-ho, s'han programat una desena
d'activitats commemoratives. El nou edifici del
CEIP Baldiri Reixach es va construir el 1958, però
l'escola ja existia des de molt abans en un altre
emplaçament.

Desembre del 2008
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Inauguració del nou Auditori de l'Ateneu
El nou Auditori de l'Ateneu, amb una capacitat per a
260 persones, es va inaugurar el 18 d'octubre. Així
doncs, es completava l'edifici de l'Ateneu-Centre
d'Estudis Musicals i el projecte d'aglutinar la formació,
creació i exhibició de la música en tots els seus vessants en un sol equipament cultural.
L'Auditori acull, indistintament, la programació estable
de música, confeccionada per l'Ajuntament de Banyoles o per Joventuts Musicals, les audicions musicals
de l'Ateneu-CMEM o d'altres entitats que ho sol·licitin,
i la programació de teatre o espectacles familiars a

càrrec de l'Ajuntament o de l'associació La Xarxa.
L'Auditori és una sala polivalent amb un espai sense
butaques fixes però en el qual s'hi poden desplegar
8 files de 18 seients i s'hi pot aixecar una plataforma,
de manera que la sala neta es converteixi en un àmbit
més tradicional de butaques amb pendent i escenari.
A la mateixa planta hi ha el vestíbul que enllaça amb
el carrer de la Canal i la plaça Major. Al primer pis,
s'hi troben dues àrees de butaques fixes, i en el segon
pis hi ha dues sales de control. Completa el conjunt
la planta soterrània amb serveis públics, els camerinos,
magatzems i sales amb instal·lacions diverses.

Parlament de l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, durant la inauguració de l’Auditori de l’Ateneu. / Foto: Pere Duran
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Les grades es van omplir el dia de la inauguració de l’Auditori de l’Ateneu. / Foto: Pere Duran

El Museu Darder - Espai d'Interpretació
de l'Estany inaugura el seu centre de
documentació
El nou centre, situat al mateix edifici del Museu DarderEIE, neix per tal de proporcionar informació i suport
documental a partir del material conservat des del
1916 fins l'actualitat. El Centre de documentació té
uns 2.700 llibres i publicacions periòdiques, uns 3.000
documents, i unes 40.000 imatges de l'arxiu fotogràfic.
També s'hi ha afegit, en el fons, la documentació de
l'entitat ecologista Limnos. Per accedir-hi, s'haurà de
concertar visita.

L'Ajuntament de Banyoles promou les
arts escèniques i musicals entre els joves
Banyoles compta des de fa 25 anys amb una Escola
Municipal de Música que ha passat per diferents fases
i espais durant tot aquest temps. Des del setembre
del 2003 està ubicada a l'Ateneu, Centre Municipal
d'Estudis Musicals. Aquest curs 2008-2009 compta
amb importants novetats. D'una banda, el fort creixement de l'escola, amb més de 250 alumnes; de l'altra,
l'autorització per part del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya, que suposa poder
accedir a les subvencions del Departament i la convalidació d'assignatures en els cursos d'ESO segons el
Pla d'estudis que cursin a l'EMMB.
L'Aula de Teatre, nascuda fa 13 anys, és l'altra gran
aposta de l'Ajuntament de Banyoles pel que fa als
ensenyaments artístics. El nou curs, i a causa de la

forta demanda, s'han obert els estudis per a nens i
nenes de 7 a 9 anys, així com també s'han ampliat els
cursos ja existents. El curs 2008-2009 s'ha començat
amb 93 alumnes en edats compreses entre els 7 i els
35 anys.
L'Ajuntament de Banyoles estimula la creació artística
amb una línia de subvencions encarades al foment
del teatre, i amb l'aposta de la participació en la
coproducció de diferents espectacles teatrals.

L'exposició temporal “Sedentaris. Els
primers poblats a Catalunya” ha tingut
3.457 visitants
Des del 14 d'octubre fins el 16 de novembre es va
poder visitar l'exposició temporal “Sedentaris. Els
primers poblats a Catalunya” de l'Obra social Fundació
La Caixa al Museu Darder-Espai d'Interpretació de
l'Estany de Banyoles. Un total de 3.457 persones van
visitar aquesta exposició, que ens apropava a les
característiques del període neolític. Així doncs,
l'exposició “Sedentaris. Els primers poblats a
Catalunya” es va convertir en una de les exposicions
temporals més visitades dels últims 10 anys a Banyoles.

Nova activitat turisticocultural: les
“Rutes guiades de la Guerra del Francès
al Pla de l'Estany”
Seguint amb els actes relacionats amb la commemoració del bicentenari d'aquests fets històrics, i després
de la publicació del llibre “La Guerra de Francès al Pla

de l'Estany”, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany
i l'Ajuntament de Banyoles han programat 4 rutes per
seguir els mateixos camins i llocs històrics de fa 200
anys, quan a partir de l'any 1808 les tropes
napoleòniques van envair Catalunya. Durant 16 caps
de setmana es fan les següents rutes: El Fort de Sant
Martirià (Banyoles); Francesc Rovira, el capellà-militar
(Sant Miquel de Campmajor), i el combat de Beguda
(Riudellots de la Creu), la batalla de Miànigues (Porqueres) i el Fort Beurmann (Banyoles).

Desembre del 2008
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Municipal de Banyoles
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El grup de voluntaris de la Biblioteca
Pública de Banyoles s'amplia fins a 15
persones
La Biblioteca Pública de Banyoles consolida la bona
acollida del projecte de creació d'un grup de voluntaris
per atendre a persones amb mobilitat reduïda i portarlos llibres als domicilis, llegir a persones amb problemes
de visió i recollir les seves vivències, entre altres.
Aquest mes d'octubre s'ha ampliat el nombre de
voluntaris de 6 a 15 persones, amb la finalitat de
potenciar la Biblioteca Pública de Banyoles com un
espai social i de participació integral de la ciutadania.

El 22 d'octubre al Teatre Municipal de Banyoles es va
presentar, amb l'entrada gratuïta, la pel·lícula “El
Somni” de Christophe Farnarier. És un film documental
sobre la vida d'un dels últims pastors transhumants
de les comarques gironines, i la projecció va comptar
amb la presència dels protagonistes i l'equip tècnic
de la pel·lícula.

Els Col·loquis de Tardor debat sobre la
figura del llop a Catalunya
En aquest edició dels Col·loquis de Tardor, que organitzen cada any el Centre d'Estudis Comarcals de
Banyoles, s'hi va tractar la figura del llop a Catalunya.
Una desena d'experts van debatre sobre la història i
la gestió de la tornada d'aquest animal.

Inauguració de l’exposició “Sedentaris. Els primers
poblats a Catalunya”.

Mobilitat
L’Ajuntament de Banyoles instal·la la
nova marquesina pel telèfon dels taxis
L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat la nova marquesina pel telèfon dels taxis de Banyoles. La marquesina és de disseny urbà i integrat al mobiliari de la
ciutat. A més, porta una pintura especial antigrafits.
El seu cost total és d’uns 1.500 euros. Així mateix, i
per tal de millorar la zona de la parada dels taxis,
aquesta ha estat traslladada a l’altre costat del passeig
de la Indústria però a la mateixa alçada del carrer.
L’objectiu és augmentar la seguretat dels usuaris i
ampliar l’espai de la parada.

Nova parada de TEISA
La TEISA compta amb una nova parada, que ajudarà
a evitar que els autobusos que van en direcció Porqueres-Girona hagin de fer una volta innecessària pels
carrers Pare Butinyà i mossèn Constants, ja que ara
podran enllaçar directament l’avinguda dels Països
Catalans fins al carrer Mata.
Aquesta nova parada es troba al carrer Països Catalans,
252 (davant de la Caixa de Girona).

La nova marquesina pel telèfon dels taxis

Barris
L’Ajuntament de Banyoles signarà properament un
conveni de col·laboració amb el Departament de Treball
i el Servei d’Ocupació de Catalunya que suposarà la
continuïtat de 4 projectes engegats l’any passat i l’inici
d’un projecte nou.

Desembre del 2008

L’objectiu principal de la signatura d’aquest conveni és
millorar l’ocupabilitat de les persones del barri de la
Farga i promoure la seva integració laboral mitjançant
un conjunt integral d’accions que intervinguin en la
millora del barri en l’àmbit laboral, urbanístic i formatiu.
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Totes les actuacions incloses en aquest conveni, sota
el nom de “Treball als Barris”, són accions complementaries del Pla de Barris. Les actuacions subvencionades són:
• Continuïtat de la figura d’AODL d’inserció laboral i
programes ocupacionals per promoure la integració
laboral de la població del barri de La Farga en
situació de dificultat d’inserció en el marc dels
processos generals d’inserció laboral portats a terme
per l’Ajuntament de Banyoles i el desenvolupament
de la Llei de Barris.
• Continuació de la Campanya de comunicació, mitjançant l’edició d’un butlletí trimestral en el qual
s’informa del desenvolupament de les actuacions
que s’estan implementant i de les principals novetats
respecte al Pla d’Execució del Pla de Barris.

• Celebració de la II edició de la Jornada formativa
“La Participació Ciutadana, una opció per a la Llei
de Barris” amb l’objectiu de posar a disposició de
tècnics municipals i càrrecs electes de ciutats i
poblacions que estiguin inclosos a la Llei de Barris
les eines i recursos necessaris per tal de fomentar
el desenvolupament de processos participatius i
fomentar la reflexió i el debat sobre la importància
de la participació ciutadana en projectes de ciutat.
• Inici del programa d’experimentació laboral:
“Projecte d’agents cívics al barri de La Farga”.
Aquest projecte pretén formar dues persones perquè
puguin informar la població de la Farga de quines
són les normes bàsiques de convivència ciutadana
i civisme que cal que tota persona respecti per tal
de millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans
i ciutadanes de la ciutat.
Continuació del Projecte “Educació dels hàbits mitjançant el lleure”. Aquest projecte és la continuació
del que ja es va posar en funcionament l’any passat
i té per objectiu potenciar els hàbits d'estudi i la
consciència cívica dels nens i nenes del barri de La
Farga.
El cost dels projectes inclosos en el conveni sumen
un total de 78.064,12 ¤, dels quals 67.014,77 ¤ són
aportats pel Departament de Treball i el Servei
d’Ocupació de Catalunya.

Governació i seguretat ciutadana
La Policia Local de Banyoles du a terme
una campanya per evitar l'excés de soroll
dels vehicles
El regidor de Governació, Lluís Costabella, i l'inspector
en cap de la Policia Local de Banyoles, Gregori Martínez, van presentar la nova campanya destinada a
evitar l'excés de soroll dels tubs d'escapament dels
vehicles a Banyoles. A aquest efecte, la Policia Local
de Banyoles usarà sonòmetres per mesurar la intensitat del so dels tubs d'escapament dels vehicles.
Durant aquest any 2008, ja s'han fet 112 inspeccions
amb un total de 18 sancions, que poden arribar a un
màxim de 90 euros. Tot i això, la finalitat de la campanya és conscienciar i millorar la qualitat de vida
dels banyolins, i no pas sancionar. També es posarà
èmfasi en el fet que les motos portin les matrícules
de forma visible i els miralls en la posició corresponent.
Lluís Costabella va manifestar que “amb la nova

El regidor de Mobilitat i Via Pública, Lluís Costabella, durant
la presentació de la campanya per evitar l’excés de soroll
dels vehicles

campanya es faran controls més intensius, amb
l'objectiu d'augmentar el benestar de la gent i reduir
els sorolls molestos que provoquen aquests vehicles”.

Participació ciutadana
El banyolí Josep Torrent va rebre a finals de setembre
la medalla d'or al mèrit del treball per part del ministre
de Treball, Celestino Corbacho. Torrent regenta la
merceria dels Turers i el reconeixement és fruit dels
seus 63 anys cotitzant a la Seguretat social. És la
persona que més temps ha cotitzat de tot l'Estat
espanyol.

Desembre del 2008

Josep Torrent a la seva botiga. / Foto Joan Comalat
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Hisenda
El passat mes d’octubre, el ple de l’Ajuntament de
Banyoles va aprovar les ordenances fiscals pel proper
2009. Dels tipus d’impostos i taxes que actualment
estan en vigor, no hi ha canvis substancials, llevat dels
increments que se situen a l'entorn de l’IPC del mes
de setembre en algunes taxes. Estem parlant d'una
mitjana percentual del 4,5%.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol que la pressió
fiscal sigui igual o inferior al cost de la vida, i amb la
convicció que aquesta és la política econòmica a dur
a terme atesos els moments delicats que l’economia
està experimentant.
Cal fer una menció especial a la taxa d’escombraries,

atès que enguany incorpora dues novetats. No estaran
subjectes a la taxa de prestació del servei de recollida
de residus els locals comercials que tributin pel preu
públic que estableixi el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany per al servei de recollida de residus comercials,
a diferència del que passava fins ara, en què la taxa
que cobrava l’Ajuntament de Banyoles als locals comercials i el preu públic que cobrava el Consell Comarcal eren compatibles. D’altra banda, no es concediran bonificacions ni exempcions, per tal com s’ha
creat un fons de serveis socials per atendre els casos
de necessitat de les famílies i que serà gestionat pel
Consorci de Benestar del Pla de l’Estany, amb la
finalitat de donar una atenció més global als ciutadans
que es trobin en situacions adverses.

ORDENANCES FISCALS 2009: IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS
Tipus d’Impost

Modificació

IBI (Impost sobre Béns Immobles), en finques urbanes

4,90%

IBI (Impost sobre Béns Immobles), en finques rústiques

3,66%

IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)

No augmenta

Plusvàlues (Impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa

3,70%

Urbana)
IAE (Impost sobre activitats econòmiques) categoria fiscal de 1ª

4,35%

IAE (Impost sobre activitats econòmiques) categoria fiscal de 2ª

4,55%

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

No augmenta

Taxa recollida escombraries

15,46%

Taxes i preus públics, TOTS, augmenten, exceptuant la taxa de

4,5%

cementiri, que augmenta un 15,5%, la taxa per estacionament a via
pública, que NO augmenta, la taxa d’estacionament al davant de l’estany,
que no té efecte en els vehicles del municipi i comarca, i la taxa per
expedició de preus públics, que NO augmenta.

Desembre del 2008

Grups municipals
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A BANYOLES, EL GOVERN TREBALLA
PER LA QUALITAT DE VIDA

FEINA BEN FETA

Ja són moltes les mesures dutes a terme per l'equip de Govern
de Banyoles encaminades a millorar la qualitat de vida de tots
els banyolins i banyolines: les places i espais públics compten
amb nous jocs infantils, tanques de seguretat i nou mobiliari
urbà; la neteja dels nostres carrers és intensa i constant; s'han
posat noves bandes reductores de velocitat per reduir el
nombre d'accidents; s'ha millorat el ferm de diferents carrers
importants de la ciutat com el Psg. mossèn Lluís Constans; la
policia local ha posat en marxa una campanya de control de
sorolls de vehicles; es mantenen les jornades i nous cursos
des de l'àrea de Promoció econòmica per potenciar empreses,
treballadors i persones en situació d'atur...
En definitiva, l'Ajuntament dedica hores, esforços i recursos
en millorar aquells elements quotidians que fan que nosaltres,
els ciutadans, visquem amb més qualitat de vida.
Des de Convergència i Unió aprofitem aquest espai per
desitjar a totes les banyolines i banyolins unes bones festes
i un molt bon 2009!

L'escola municipal de música de Banyoles va néixer fa 24 anys
per la iniciativa d'un regidor de Cultura de la Plataforma
Progressista de Banyoles, en Joan Solana. En els seus inicis
ocupava un espai a l'escola de la Vila, tenia un sol professor
i poquíssims alumnes. En aquests moments, el centre d'estudis
musicals de Banyoles disposa d'un magnífic espai a la Plaça
Major i una plantilla de 16 professors i 248 alumnes.
Arribar fins aquí ha estat mèrit de tots: dels diferents equips
de govern que han governat la ciutat, i que no només van
decidir mantenir l'escola, sinó també anar-la millorant; dels
pares dels alumnes que li van atorgar confiança i han lluitat
també per la seva qualitat i perquè tingués un espai digne;
dels professors que al llarg d'aquests anys hi han passat i dels
que hi continuen la seva tasca,… Amb tot, no deixa de ser una
mena de justícia poètica el fet que l'empenta final per obtenir
el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya,
amb tot el que això comporta de millores per a l'escola, s'hagi
produït en un moment en què la regidoria de Cultura és en
mans, altra vegada, de la Plataforma Progressista-PSC. Així,
s'ha tancat el cercle iniciat fa ni més ni menys que 24 anys.

ESPERANT UN PROJECTE DE
CIUTAT QUE NO ARRIBA

LLUMS I OMBRES DEL DARRER PLE

Un any i mig de govern sociovergent no ens ha permès de
veure, encara, el projecte i model de ciutat que l'Alcalde i el
seu govern tenen per a Banyoles.
Deixant de banda la renúncia (almenys de moment) a un
nou Pla general urbanístic, de moment el govern municipal
ha viscut en bona mesura de renda: a més dels cinc milions
i escaig d'euros a la caixa i tots els pagaments de proveïdors
al dia (el 1999 ERC es trobava l'Ajuntament en una situació
força diferent, amb 600 mil euros de factures per pagar i els
proveïdors cobrant amb un retard d'1,5 anys), CiU-PSC han
pogut anar acabant els projectes iniciats pel govern anterior.
Projectes com l'Ateneu, la millora dels carrers a l'entorn i de
la Plaça de la Font, el carrer Girona, la font de Can Puig, el
carrer Canat, el passeig prop del camp de futbol vell,...
Però, i a partir d'ara què? De moment, només veiem projectes fets o aparcats, seguint l'estela de la feina feta per
Esquerra. Dos exemples: el pavelló de la Farga, refet amb un
nou projecte perquè l'anterior no agradava al nou govern (els
banyolins hem pagat dues vegades la mateixa feina), o la no
efectuació d'un pla ambiciós que havia de revitalitzar la zona
comercial del centre.
Sempre a remolc, perquè, un cop ja s'han guanyat les
eleccions, potser el que més importa és tornar-les a guanyar,
només pel simple fet de conservar la cadira, un sou més, o un
nou despatx. L'Alcalde deia fa poc que desenvolupar un sector
urbanístic és difícil. I doncs? Governar és prendre decisions,
i pensar en el bé comú, en la millora global de la ciutat, dels
que ens han votat i dels que no ho han fet. El més trist és que
no sabem cap on anem.

Les Ordenances Municipals i els Pressupostos són les dues
eines d'actuació dels Ajuntaments que permeten obtenir,
directament de la ciutadania, recursos econòmics, i aplicarlos a diferents objectius. D'ambdós es va parlar al darrer Ple
d'Octubre.
Va ser rebutjada una moció del nostre Grup que pretenia
comprometre el conjunt del Consistori en un Pressupost per
al 2009 auster i responsable per afrontar la crisi. Malauradament, el Govern Municipal va assumir en solitari una càrrega
que volíem compartida entre tots.
Així mateix, el nostre grup va votar en contra de les Ordenances de l'any vinent perquè carregaven el pes de ls crisi en
les economies dels més febles. En conseqüència, vam oposarnos, amb tota la nostra energia, a la nova taxa per a l'informe
d'arrelament que s'exigeix als immigrants, i que el govern
introduïa amb un import de 107,45 . Tot i això, hem de
celebrar que, un cop passat el Ple, el Govern Municipal ha
recapacitat i s'ha compromès a modificar les Ordenances,
eliminant-ne aquesta taxa. Aquest és l'esperit que cal a la
Ciutat en temps de crisi.
Contacte: nlanga@ajbanyoles.org
http://www.iniciativa.cat/plaestany

Joventut
El Pla-B d’aquest l’hivern inclou 14 activitats juvenils i una programació variada
Amb l’organització de quatre activitats durant el mes
de maig d’aquest 2008, va néixer el Pla-B, que té per
objectiu la programació estable d'activitats juvenils
a Banyoles. Després de les 16 activitats de l’octubre
i el novembre, arriba una nova tongada amb les 14
propostes del Pla-B pels mesos de desembre del 2008
i gener i febrer del 2009.

Desembre del 2008

El Pla-B, malgrat ser una iniciativa recent, està en vies
de consolidació. A la programació d’activitats d’aquests
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mesos s’hi han inclòs activitats tan diverses com la
xerrada “La sexualitat adolescent: la gran
desconeguda”, el curs de tast de vins o la pràctica
del joc en xarxa Counter Strike. Tot i així, l’activitat
més destacada és la cinquena Banyolinada, titulada
“Salvem l’Alverd Coll” i organitzada pel Comitè de
Banyolinades.
Una de les activitats més destacades del Pla-B de la
tardor va ser el Punt de Salut, on es podien fer proves
gratuïtes d'alcoholèmia abans d'agafar el cotxe durant
la Festa Major de Sant Martirià.

Comunicació
El portal web de Ràdio Banyoles ha estat
reconegut pels premis E-TECH, de noves
tecnologies a la demarcació de Girona
L’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de
Girona (AENTEG) ha atorgat els Premis E-TECH per
tal de fer-se ressò dels projectes més interessants
que s’estan desenvolupant a les comarques gironines.
I el portal web de l’emissora Ràdio Banyoles ha estat
escollit finalista en la categoria de millor web corporatiu. A més, també en el Premi a l’excel·lència en el
tractament lingüístic, el jurat ha destacat el projecte

Els premiats, entre ells Ràdio Banyoles

de Ràdio Banyoles per la “seva qualitat elevada, tant
des del punt de vista lingüístic com per la incorporació
de tècniques avançades que afavoreixen la interactivitat i la comunicació amb l’usuari”.
El portal www.radiobanyoles.cat es va posar en marxa
fa uns dos mesos, coincidint amb l'inici de la temporada
08-09. El portal web, elaborat per l’empresa Interactiu,
inclou l’actualitat local i comarcal, espai per a tots els
programes fets pels col·laboradors i també informació
institucional.

Via pública
L’Ajuntament instal·la una tanca al
parc infantil de la plaça de les Rodes
L’Ajuntament de Banyoles continua millorant
petits detalls de la ciutat amb la instal·lació
d’una tanca de fusta en forma de “L” al voltant
del parc infantil de la plaça de les Rodes de
Banyoles. La tanca és de 50 metres i ha costat
uns 3.000 euros. Aquesta tanca permet separar
clarament l’espai de jocs infantils de la plaça
de les Rodes i el carrer Rambla, tot augmentant
la seguretat dels usuaris del parc infantil.

Desembre del 2008

S'inaugura la il·luminació del campanar de l’església del Remei de
Guèmol
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La nova tanca al parc infantil de la plaça de les Rodes

Des del dissabte 22 de novembre, i gràcies a
un donatiu, el campanar de l’església del Remei
de Guèmol a Banyoles a les nits queda il·luminat. Diferents focus n'il·luminen la part superior
barrejant la llum blanca de la part interior del
campanar i la llum groga de la part exterior. A
més, inclou un control horari automàtic
d’encesa i apagada de llums. El cost total de
la instal·lació és de 2.250 euros i ha permès
que es pugui apreciar la bellesa del campanar
durant la nit, provocant una agradable novetat
en el paisatge urbà d’aquesta zona de la ciutat.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a
la persona col·laboradora, l’Ajuntament de
Banyoles i la parròquia de Sant Pere. Tant el
rector, mossèn Ramon Pijoan, com el regidor
de Mobilitat i Via Pública de Banyoles, Lluís
Costabella, s’han mostrat satisfets per la iniciativa i pel resultat final de l’actuació. L’acte
d’encesa de la nova il·luminació va aplegar més
de 250 persones.

Nou mobiliari urbà a la Plaça de la
Font
La plaça de la Font compta amb nou mobiliari
urbà, de la mateixa línia que el que hi ha a la
plaça Major i la plaça dels Estudis. Així mateix,
s'ha enllestit la zona del carrer Escrivanies.
Aquesta és una de les actuacions previstes en
el projecte d’allargament de la zona de vianants
que properament continuarà amb la plaça del
Teatre.

El regidor de Mobilitat i Via Pública, Lluís Costabella, davant
del campanar de l’església del Remei de Guèmol

Desembre del 2008

Festes
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El pregoner de la Festa Major, el doctor Josep Brugada, amb l’alcalde de Banyoles. / Foto: Pere Duran

Festa Major de Sant Martirià 2008 amb
actes diversos i per totes les edats
La festa va començar amb el pregó a càrrec del doctor
Josep Brugada, el 12 d’octubre. El 18 d’octubre es van
inaugurar l’Auditori de l’Ateneu i les reformes de la seu
d’El Foment, amb una exposició d’en Gonzalo Tabuenca
i la presentació del segell de correus dedicat a Manel
Saderra. Precisament el mateix Tabuenca va ser l’autor
del quadre del cartell de la Festa Major 2008.
La festa va incloure una completa i variada programació d’activitats amb les barraques del dijous fins el
dilluns, visites guiades, sardanes, teatre, esports,
exposicions, la competència d’orquestres, la Fira del
Cop d’Ull infantil, gospel, gegants i capgrossos, i focs
artificials, entre d’altres activitats. Pel recinte de
barraques hi van passar grups com Def con Dos, Marc
Parrot o els banyolins Kitsch.
El regidor de Festes de Banyoles, Jordi
Bosch Batlle, va fer un bon balanç de conjunt
dels actes de la Festa Major d'aquest any,
i va destacar l'afluència de públic al concert
de gospel del divendres al vespre i als actes
sardanístics del pavelló de la Draga.

Major amb el Tren Pinxo. El Tren Pinxo és un trenet
turístic que habitualment recorre la ciutat i que durant
la Festa Major va ser un transport divertit i àgil per
accedir a les fires.

Francesc Teixidó, amb l’obra “Suite per
a piano i cobla”, guanya el premi Manel
Saderra i Puigferrer
El premi Manel Saderra i Puigferrer, dotat amb 6.000
euros, el va guanyar en Francesc Teixidó i Ponce de
Montcada i Reixac amb l’obra “Suite per a piano i
cobla”. L’accèssit, dotat amb 2.500 euros, va ser per
Joan Josep Blay de Sant Feliu de Llobregat amb l’obra
“Galeria d’objectes útils per inútils”. D'altra banda,
també es va donar el premi especial a l’autor jove,
dotat amb 1.200 euros, a Joan Vila Safont, d’Esponellà,
per l’obra “Diabolus in música”. Hi van participar 12
obres per a cobla que no podien ser sardanes.

Els banyolins i banyolines van
poder desplaçar-se gratuïtament
a les fires amb el Tren Pinxo
Aquesta edició de la Festa Major de Sant
Martirià l’Ajuntament de Banyoles va programar una innovadora iniciativa: tots els
banyolins i banyolines van poder anar
gratuïtament a l’espai de les fires de la Festa

Acte en què es va fer públic que Francesc Teixidó va guanyar el premi
Manel Saderra i Puigferrer

Acció social
El Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany - Banyoles canvia de seu

Desembre del 2008

El 10 de novembre el Consorci de Benestar Social Pla
de l’Estany- Banyoles va canviar de seu. Fins ara es
trobava al passeig de la Indústria, número 13, entresòl
D, i actualment s'ubica al carrer Pere Alsius, número
10, primera planta.
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El nou local és més ampli i té més espai per atendre
els ciutadans. Concretament, s’han ampliat els despatxos d’entrevistes per temes relacionats amb els
serveis socials, hi ha més espai de sala d’espera, un
espai per a infants a la mateixa sala d’espera i dos
punts d’informació.

Nou carnet comarcal per a la gent gran
El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va presentar
el nou carnet d’àmbit comarcal per a la gent gran
amb descomptes en diversos establiments comercials. Tot i això, Banyoles ja disposava d'un carnet

per a la gent gran i continuarà tenint el seu propi
carnet. El poden sol·licitar a l’Ajuntament de Banyoles tots els banyolins i banyolines majors de 65
anys.
Amb aquest carnet s’obtindran descomptes a 23 comerços, la majoria de Banyoles, i a diversos serveis i
instal·lacions municipals com el Centre Cívic Banyoles,
l'Ateneu o el Teatre Municipal, entre d'altres.

L’Ajuntament aprova una proposta d’ajuda
a les famílies amb necessitats
econòmiques i socials
El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar per
unanimitat una proposta del grup municipal d'Iniciativa
per Catalunya Verds-IB-EPM per ajudar les famílies
amb necessitats econòmiques i socials especials que
tinguin menors a càrrec. La moció consensuada tenia
com a objectiu la igualtat de drets entre les famílies
monoparentals i les nombroses.

Promoció econòmica, turisme i comerç
COMERÇ

Nova targeta de comerç a Banyoles
A finals de novembre, més de 1.400 persones havien
sol·licitat la nova targeta de comerç de l’Associació
de Comerciants de Banyoles. Aquesta targeta permet
tenir descomptes i diferents promocions a més de
100 establiments de Banyoles. La nova targeta de
comerç de Banyoles ha estat creada en col·laboració
amb "La Caixa".

L'Associació de Comerciants de Banyoles
va rebre el 7è premi Flama de la Llengua

de bellesa del gos d’atura català i va reunir 110 gossos
en diferents categories. L’organització va anar a càrrec
del Club del gos d’atura català. També hi van col·laborar
l’Ajuntament de Banyoles, la Clínica Veterinària 1001 i
l’Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya.
FIRA DE SANT MARTIRIÀ

30ena edició de la Fira de Sant Martirià
Unes 32.000 persones van visitar la 30ena Fira de
Sant Martirià de Banyoles. A banda de la seva activitat
relacionada amb el món del cavall i les races autòctones
dels Països Catalans, va constar d'altres activitats com

El 7è premi Flama de la Llengua va distingir el fotògraf
fontcobertí Ernest Costa i l'Associació de Comerciants
de Banyoles com a guardonats de la present edició
d’aquest prestigiós premi de la Mesa Cívica per la
Llengua del Pla de l'Estany. Aquest premi reconeix
les persones i entitats que destaquen en la lluita a
favor de la llengua catalana.
PROMOCIÓ ECONÒMICA

XXVIII Monogràfic de gos d’atura català
L’últim cap de setmana de setembre del 2008 es va
celebrar al parc de la Draga la XXVIII Monogràfic de
gos d’atura català. Es va tractar d’un concurs morfològic

Presentació de la 30ena edició de la Fira de Sant Martirià

Desembre del 2008

el Firestany i el Mercat d’Artesania. Enguany, el Firestany va tenir 76 expositors, 6 més que en l’edició
anterior, havent-hi un 10% més d’expositors de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany, que en total
sumen el 75% del total d’expositors. També va créixer
el sector d'automoció. El Firestany també va comptar
amb dos expositors excepcionals, com són l’estand
de promoció de la Copa del Món de Rem 2009 i els
estands d’àmbit educatiu, en què es van publicitar
els cicles formatius que es fan als diferents centres.
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D’altra banda, el mercat d’artesania, dibuix i pintura
va reunir, com en l’edició anterior, 150 expositors. En
aquesta edició es va posar en marxa el portal web
www.firasantmartiria.cat. Una altra novetat va ser
la durada de la Fira: enguany va obrir les seves portes
el divendres al matí.
TREBALL I OCUPACIÓ

Pla formatiu de l'àrea de Promoció
econòmica de l'Ajuntament de Banyoles
2008-2009
L’Ajuntament de Banyoles continua apostant per la
formació. Pel que fa als cursos per a treballadors,
s'ha finalitzat el curs "Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral. Gestió del temps". Les
dates d'impartició van ser del 7 al 30 d'octubre i hi
van participar 19 alumnes. El consistori va comptar
amb la col·laboració de l’Institut per al Desenvolupa-

ment de la Formació i l'Ocupació (IDFO) per a la realització d'aquesta acció formativa.
Pel que fa als cursos oberts a tothom, es va realitzar
el curs "Ofimàtica bàsica, internet i navegadors en la
recerca de feina" amb 11 alumnes, la major part d'ells
a l’atur i sense una especialització professional determinada. També s’està impartint el curs "Nou pla
comptable, segona part: tancament i comptabilitat",
a càrrec del professor Joaquim Rabaseda (Universitat
de Girona). En aquestes sessions s’hi han apuntat 26
alumnes, majoritàriament comptables i administratius.
La primera part d’aquest curs va tenir una molt bona
acollida per part dels alumnes.

Col·laboració amb centres d'ensenyament
secundari
El Servei d'ocupació municipal col·labora amb els
centres d'ensenyament secundari de la ciutat. Tant
és així, que enguany es realitzaran dues sessions
pràctiques dins dels mòduls de l'assignatura de Formació i Orientació Laboral (FOL). Els alumnes hi
coneixeran el Servei d'Ocupació de la seva ciutat i
treballaran aspectes pràctics de la recerca de feina.
Es faran grups reduïts de 12 estudiants per tal de
facilitar el treball en grup i la realització d'exercicis
pràctics. Aquests alumnes pertanyen a l'IES Pla de
l'Estany, i ben aviat es treballarà la proposta amb els
altres IES de la ciutat.

Esports
Gespa artificial al camp de futbol vell de
Banyoles
El passat 14 de novembre, l’alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, i el President de la Federació Catalana de
Futbol, Ricard Campoy, van signar un conveni en virtut
del qual es posarà gespa artificial i es milloraran les
instal·lacions del Camp de futbol vell de Banyoles. La
FCF aportarà 700.000 euros procedents de la Real
Federación Española de Futbol, gràcies al conveni
amb el Consejo Superior de Deportes per inversió en
instal·lacions esportives. Segons l’acord signat, la FCF
podrà disposar amb caràcter preferent de les noves
aules de Can Quim del Rec, un espai a les comarques
gironines per a realitzar formació teòrica als entrenadors de futbol, àrbitres i directius tant de futbol com
de futbol sala. A Can Quim del Rec també s’hi habilitaran oficines per entitats (juvenils, de lleure...) de la
ciutat. Així mateix, el consistori banyolí posarà a
disposició de la FCF els pavellons esportius municipals
per a la pràctica dels cursos de futbol sala.

Moment de la firma del conveni entre l’Ajuntament de Banyoles
i la Federació Catalana de Futbol

Reforma dels vestidors del camp de futbol
nou
El passat divendres 10 d’octubre, l’alcalde de la ciutat
va anunciar que el Consejo Superior de Deportes ha
concedit una subvenció a l’Ajuntament de Banyoles per
un valor de 100.000 euros (procedents de l’1% de les
apostes populars, la travessa, i dedicat al foment del
futbol no professional) per a la reforma dels vestidors

i els lavabos del Camp de futbol Nou de Banyoles. El
cost total de les obres ascendirà a uns 120.000 euros.

II marxa popular “Ciutat de Banyoles”

Desembre del 2008

El passat 26 d’octubre es va celebrar la II marxa
popular “Ciutat de Banyoles”, organitzada per
l’Ajuntament amb el suport del Club Natació Banyoles
i la Diputació de Girona. La cursa, que va comptar
amb 212 participants, tenia una distància de 10
quilòmetres. Tant el punt de sortida com el d’arribada
va ser el Parc de la Draga. Els guanyadors de la
classificació general de la marxa van ser, en categoria
masculina, Pau Herrero, Josep Martos i Wifred Jaquet.
Pel que fa a la categoria femenina, les vencedores de
la general van ser Cristina Bosch, Eva Massaguer i
Montse Corominas.
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Banyoles el proper maig de 2009. En aquesta ocasió,
l’alcalde de Banyoles i president del Comitè organitzador de l’esdeveniment, Miquel Noguer, va signar, al
llarg del passat mes de novembre, diversos convenis
de col·laboració. L’empresa Mimasa ha donat a
l’organització 150 trofeus amb base de fusta i el logotip
del campionat, així com 8 trofeus amb base de pedra
i el logo de l’esdeveniment. La fundació AGBAR va
signar el conveni el passat 12 de novembre, pel qual
aportarà 15.000 ¤ a l’organització de la Copa del món.
El grup Abertis, al seu torn, n'hi aportarà 6.000 ¤. En
correspondència, l’organització de la prova es compromet a inserir publicitat d’aquestes empreses en
tots els materials i suports que es facin servir durant
l’esdeveniment.

L’organització de la Copa del món de rem
“Banyoles 2009” rep suports
A mida que avancen els mesos, es van coneixent
dades sobre l’organització i les empreses col·laboradores amb la Copa del món de rem que tindrà lloc a

I EN EL PROPER NÚMERO...
Pla Especial del Barri Vell, pressupostos, xerrada “Enganxa’t a l’esport”, projecte de nou
Espai Jove a la zona de Can Quim del Rec,...
Telèfons a mà
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Oficina d’atenció ciutadana ......................................972 570 050
oac@ajbanyoles.org
www.banyoles.cat
Àrea de Cultura ......................................................972 58 18 48
Àrea d’Hisenda .......................................................972 57 50 07
Àrea de Promoció Econòmica ............. ....................972 58 11 20
Àrea d’Urbanisme ...................................................972 57 52 11
EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ateneu –Centre Municipal d’Estudis Musicals ......... 972 57 60 49
Biblioteca Pública ...................... ............................972 57 16 02
Casal de Barri de Sant Pere ......... ...........................972 57 13 82
Centre Cívic de Banyoles .............. ..........................972 58 07 41
Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Bny ......972 58 03 88
Consorci de l’Estany ............................................... 972 57 64 95
Escola Oficial d’Idiomes ..........................................972 58 49 29
Espai Jove Comarcal ...............................................972 58 32 11
Jutjat de Pau ...........................................................972 57 02 05
La Balca – Centre Educatiu Municipal ....................972 57 35 36
La Nau Provisional d’Arts Escèniques .....................972 58 18 48
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles ..............972 57 23 61
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany.......972 57 44 67
Oficina Municipal de Turisme La Pesquera ..............972 58 34 70
Oficina Municipal de Turisme Cal Moliner ................972 57 55 73
Oficina Pla de Barris (OLH) .....................................972 58 48 16
Policia Local ............................................................972 57 57 57
Pavelló de la Draga .................................................972 58 20 00
Pavelló de Can Puig ................................................972 57 01 00
Ràdio Banyoles ...............................972 58 03 08 / 972 58 04 33
Servei d’Ocupació Municipal (SOM).........................972 58 13 52
Teatre Municipal .............................972 57 25 07 / 972 58 18 48

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).................972 58 07 94
ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS
Aigües de Banyoles .................................................972 57 01 01
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany ...........................972 58 40 70
Ateneu Obert de la Dona ........................................972 57 18 41
Bombers .........................................972 57 40 80 / 972 58 20 85
Casal de la Gent Gran..............................................972 57 11 62
Càtedra d’Esports i Educació Física ........................972 57 64 93
/ 972 41 83 32
CEIP Baldiri Rexach ...............................................972 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller .............................................972 57 15 28
CEIP Can Puig ........................................................972 57 44 65
CEIP La Draga .........................................................972 57 23 56
Centre d’Assistència Primària . .........972 57 25 10 / 902 111 444
Centre de Recursos Pedagògics ..............................972 57 34 56
Clínica Salus Infirmorum ........................................972 57 02 08
Consell Comarcal del Pla de l’Estany....................... 972 57 35 50
Correus ...................................................................972 57 09 99
Creu Roja ...............................................................972 57 24 50
Escola Casa Nostra Educació infantil ......................972 57 12 97
Educació primària i secundària ...............................972 57 09 66
Escola de Natura .................................................... 972 58 13 16
IES Josep Brugulat .................................................972 57 14 31
IES Pla de l’Estany...................................................972 58 07 93
IES Pere Alsius ....................................................... 972 57 09 91
La Incubadora .........................................................972 58 32 58
Mossos d’Esquadra ................................................972 18 16 50
Taxis .......................................................................972 57 05 14
Teisa .......................................................................972 57 00 53
Telestany ...............................................................972 57 65 08

Si voleu rebre el Banyoles Informació per correu electrònic apunteu-vos-hi a comunicacio@ajbanyoles.org

