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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 

D´ABRIL DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 29 d´abril 

de 2019, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 

Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 

Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch 

Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert 

Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna 

Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra 

Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 

 

 

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 

és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 

 

 

L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 

inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 

d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 

 

 

1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del Ple d'1 d'abril de 

2019. 

S’aprova per unanimitat.  

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 13 

de març de 2019 al 17 d’abril de 2019. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 

corresponen del núm. 2019.1422 de 18 de març de 2019, al núm. 2019.2003, de 

17 d’abril de 2019, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 

 

Resultat: aquest tema es dóna per assabentat.  

 

1.3. -Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de continuïtat 

del contracte de la gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música i 

de les activitats culturals de l'Ateneu-Centre Municipal d'Estudis Musicals 

(CMEM), mitjançant concessió administrativa. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en la sessió 

ordinària celebrada el dia 15 d’abril de 2019, va adoptar l’acord que a continuació 

es transcriu: 
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“Continuïtat del contracte de la gestió del servei públic d'Escola Municipal de Música 

i de les activitats culturals de l'Ateneu-Centre Municipal d'Estudis Musicals (CMEM), 

mitjançant concessió administrativa. 

 

Vist que l’última prorroga del contracte de la gestió del servei públic d’Escola 

municipal de Música i de les activitats culturals de l’Ateneu-Centre Municipal 

d’Estudis Musicals (CMEM), mitjançant concessió administrativa, formalitzat amb 

l’entitat Associació Joventuts Musicals de Banyoles el dia 28 de juny de 2013, 

acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2017, 

acaba el dia 30 de juny de 2019 (curs escolar 2018-2019). 

 

Vist que en el Pla d’acció en contractació, aprovat per l’Alcaldia, mitjançant Decret 

núm. 2018DECR001520 de 30 d’abril, estava prevista l’aprovació de l’expedient 

d’una nova contractació de la gestió del servei públic d’Escola municipal de Música i 

de les activitats culturals de l’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM) 

dins l’exercici 2019. 

 

Vist l’informe emès el dia 25 de març de 2019 per la Cap de l’Àrea de Serveis a les 

Persones en el que manifesta que, com que en aquest moment s’està estudiant un 

canvi de plantejament de les prestacions objecte del contracte actual de cares a 

integrar la formació en música i arts escèniques en una escola de les arts i proposar 

un model de gestió òptim del conjunt d’equipaments dedicat a la formació, creació i 

exhibició d’aquestes disciplines a la ciutat, resulta prioritari que es pugui garantir la 

continuïtat del servei per tal que es pugui tancar el curs escolar 2018-2019 i iniciar 

el curs escolar 2019-2020, a l’espera que es resolgui la licitació d’un nou contracte. 

 

Atès que la clàusula 14.1.a) del Plec de clàusules administratives, econòmiques i 

tècniques particulars que regeix el contracte de la gestió del servei públic d’Escola 

municipal de Música i de les activitats culturals de l’Ateneu-Centre Municipal 

d’Estudis Musicals (CMEM), mitjançant concessió administrativa, formalitat el dia 28 

de juny de 2013, disposa que, entre d’altres, són obligacions específiques del 

contractista “prestar el servei en condicions d’absoluta normalitat i de forma 

continuada i sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió del 

servei es prestés de forma directa, conforme el disposat en el contracte o ordenat 

per l’Ajuntament, inclòs en cas de circumstàncies sobrevingudes i/o imprevisibles. 

En cas d’extinció normal del contracte, el concessionari haurà de prestar el servei 

fins que un altre es faci càrrec de la gestió”.  

Vist el que disposen els articles 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a 

la continuïtat dels serveis de competència dels ens locals  mitjançant gestió 

indirecta  i 280.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) en relació 

a l’execució del contracte de gestió de serveis públics.  

 

Vist l’Informe jurídic del Secretari informant favorablement la continuïtat del 

contracte subscrit amb l’actual empresa concessionària. 

 

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció municipal. 
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D’acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons 

l’article 54.2 b) 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. 

 

En virtut de l’exposat la Junta de Govern Local, adopta els següents acords:  

 

Primer. Informar a l’entitat Associació Joventuts Musicals de Banyoles, 

concessionària de la gestió del servei públic d’Escola municipal de Música i de les 

activitats culturals de l’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), de 

l’obligació de continuar prestant el servei fins que un altre contractista es faci 

càrrec de la gestió, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14.1.a) del Plec 

de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix el 

contracte formalitat el dia 28 de juny de 2013. 

 

Segon. Autoritzar, disposar i comprometre la despesa de 98.400,- € (IVA inclòs) 

amb l’entitat  Associació Joventuts Musicals de Banyoles, import corresponent a la 

despesa de segon semestre de 2019 (1 de juliol a 31 de desembre) del contracte 

de  la gestió del servei públic d’Escola municipal de Música i de les activitats 

culturals de l’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), amb càrrec a la 

partida pressupostària 2019.40.32620.22799 “Música. Contr. Prest. Serv. Escola de 

Música” (núm. d’operació: 920190001226). 

 

Tercer. Notificar l’acord a l’entitat concessionària, als efectes pertinents. 

 

Quart. Traslladar l’acord a la Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i 

a l’Àrea de Serveis a les persones, als efectes pertinents. 

 

Cinquè. Donar compte de l’acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que 

celebri”. 

 

Resultat: aquest tema es dóna per assabentat.  

 

1.4. -Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de pròrroga del 

contracte de la gestió integral del servei públic de cementiri municipal de 

Banyoles. 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en sessió 

ordinària celebrada el dia 15 d’abril de 2019, va adoptar l’acord que a continuació 

es transcriu: 

 

“Pròrroga del contracte de la gestió integral del servei públic de cementiri 

municipal de Banyoles. 

 

Vist l’escrit presentat, en data 12 de març de 2019 i RGE núm. E2019004053, pel 

Sr. X.P.S.,en representació de l’empresa Aufuce, S.L., sol·licitant la pròrroga del 

contracte de la gestió integral del servei públic de cementiri municipal de Banyoles 

per un únic període bianual de 2 anys. 
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Vist que el contracte de la gestió integral del servei públic de cementiri municipal de 

Banyoles, mitjançant concessió administrativa, formalitzat amb l’empresa Auxiliar 

de Funerària i Cementiris, S.L. (Aufuce) en data 1 d’octubre de 2013, per una 

durada de 6 anys, finalitza el dia 30 de setembre de 2019. 

 

Vist que la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 

particulars regulador del contracte disposa que “el contracte serà prorrogable, de 

forma expressa, per períodes bianuals fins a un  màxim de 2 anys més si una de les 

parts ho sol·licita amb tres mesos d’anticipació al seu venciment i l’altra part ho 

accepta expressa i formalment”. 

 

Vist que l’apartat 9.2 del plec de clàusules abans esmentat disposa que la societat 

concessionària rebrà el rendiment net de les taxes i preus públics del servei que li 

serà transferit abans de finalitzar cada exercici econòmic, atès que es tracta d’un 

ingrés de caràcter periòdic recaptat per l’Ajuntament mitjançant padró fiscal. 

 

Vist que en data 4 d’abril de 2019 el Tècnic de Medi ambient i serveis públics, 

responsable del contracte, informa favorablement la pròrroga bianual del contracte 

per dos anys més ja que manifesta que els serveis de la gestió integral del servei 

públic de cementiri municipal de Banyoles s’estan executant de manera 

satisfactòria i en l’expedient d’execució del servei no hi consta cap incompliment ni 

queixa pendent de resoldre. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 1 de juliol de 2013, 

adoptà, entre d’altres, l’acord de delegar a la Junta de Govern Local la tramitació 

del procediment d’adjudicació, de la formalització i de l’execució del contracte de la 

concessió administrativa de la gestió integral del servei públic de cementiri 

municipal de Banyoles, d’acord amb el que disposa l’article 52.4 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). 

 

Vist el que disposa l’article 278 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 

(TRLCSP). 

Vist l’informe jurídic del Secretari informant favorablement la proposta de pròrroga 

de l’esmentat contracte. 

 

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció municipal. 

 

D’acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons 

l’article 54.2 b) 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. 

 

En virtut de l’exposat la Junta de Govern Local, adopta els següents acords:  

 

Primer. Aprovar la pròrroga del contracte  de la gestió integral del servei públic de 

cementiri municipal de Banyoles, mitjançant concessió administrativa, formalitzat 

en data 1 d’octubre de 2013 amb l’empresa Auxiliar de Funerària i Cementiris, S.L. 

(Aufuce), per un període de dos anys més (de l’1 d’octubre de 2019 fins el 30 de 
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setembre de 2021), de conformitat amb el que disposa la clàusula 8 del Plec de 

clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars regulador del 

contracte. 

Això no obstant, d’acord amb el que disposa la clàusula 14.1.1 del Plec regulador 

del contracte, en cas d’extinció normal del contracte, el concessionari haurà de 

prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. 

 

Segon.- Autoritzar, disposar i comprometre la despesa d’import  77.850,80,- € (IVA 

inclòs) a nom de la societat Auxiliar de Funerària i Cementiris SL, import 

corresponent a la despesa per la prestació del contracte de la gestió integral del 

servei públic de cementiri municipal de Banyoles corresponent a l’import del padró 

fiscal d’enguany, amb càrrec a la partida pressupostària 2019.31.16400.22799 

“Cementiri i Serveis Funeraris. Contr. Prest. Serveis Cementiri” (núm. d’operació: 

920190001259). 

 

Tercer.- Traslladar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i 

als Serveis de Gestió tributària i de Via pública, als efectes pertinents. 

 

Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió 

ordinària que celebri”. 

 

Sr. Sandra Pazos,  

Bon vespre. Ens agradaria saber si s’ha estudiat recuperar la gestió directa del 

servei del cementiri. I perquè es fa la pròrroga.  

 

Sr. Alcalde,  

Es podia fer dues pròrrogues d’un any. Estem satisfets i còmodes amb la gestió de 

cementiri per part de l’empresa privada. Quan aquest servei era públic, teníem 

diversos problemes. Cal esmentar que en el cementiri, s’hi ha fet millores. Si s’ha 

de canviar o no, serà al final de la pròrroga, que serà el març del 2020.  

 

Resultat: aquest tema es dóna per assabentat.  

 

1.5. - Donar compte del Decret 36/18, del Jutjat contenciós administratiu 

número 2 de Girona, pel qual s’acorda declarar caducat el recurs 

contenciós administratiu 289/2015. 

Es dóna compte que per decret del jutjat contenciós administratiu número 2 de 

Girona, de 11 de març de 2019, s’ha disposat declarar caducat d’ofici el recurs 

contenciós administratiu 289/2015, interposat per ACTIVITATS 

TERMOLÚDIQUES,S.L. 

No es considera procedent la imposició de costes. 

Sr. Alcalde,  

Aquest Decret, no es va arribar a formalitzar mai, hi havia una caducitat i s’ha 

declarat la caducitat de l’expedient.  

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  
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1.6. -Donar compte sentència núm  232/2018, de 10 d'octubre de 2018, 

del Jutjat del contenciòs administratiu 2 de Girona. 

Donar compte de la sentència número 232/2018, de data 10 d’octubre de 2018, del 

jutjat del contenciós administratiu 2 de Girona. 

 

Es dóna compte de la sentència número 232/2018, de data 10 d’octubre de 2018, 

per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 

CATALANA OCCIDENTE, S.A, contra la resolució dictada per l’Ajuntament de 

Banyoles, de data 31 d’octubre de 2013, per la qual es desestimava la reclamació 

de responsabilitat patrimonial 2012.2013 per un import de 450.000 €. 

 

La sentència és ferma i s’imposen les costes a la part recurrent. 

 

Sr. Alcalde,  

Era una reclamació de 450.000 € per un accident de trànsit amb un ferit greu. La 

Comissió Jurídica va donar la raó a l’Ajuntament, el Jutjat l’ha reconegut, és una 

sentència és ferma, no s’ha recorregut. S’ha condemnat a la companyia 

asseguradora a costes.  

 

Resultat: aquest tema es dóna per assabentat.  

 

1.7. -Donar compte de període de pagament i morositat del 1er trimestre 

2019. 

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 

operacions comercials. 

 

De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 

la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 

següent informe : 

 

1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 

pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 

 

Donar compte de l’informe corresponent al 1T trimestre de 2019, elaborat pel 

Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures 

de lluita contra la morositat. 

 

Sr. Alcalde,  

Donar compte del període de pagament del 1er trimestre, que és de 20.18 dies.  

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  
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1.8. -Sorteig dels Membres Meses electorals 26 maig 2019. 

Realització del sorteig per a la designació dels membres de les meses 

electorals per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del dia 26 

de maig de 2019.  

Atesa la necessitat de fer el sorteig per a la designació dels membres de les meses 

electorals per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig 

de 2019.  

 

En l’expedient núm. X2019000595 relatiu a dites eleccions consta la normativa que 

regeix la designació dels membres de les Meses electorals i la Doctrina de la Junta 

Electoral Central (JEC) en relació a aquesta designació en la que en la sessió del 9 

de febrer de 2000 (acord 94/2000 – exp. 140/79) acorda que “la designació dels 

membres de les Meses electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig 

públic –i no a l’Alcalde ni a una Comissió designada pel Ple ni a altre membre de la 

Corporació en qui el Ple delegui - que s’haurà de celebrar sota la supervisió de la 

Junta Electoral de Zona – de la que el Secretari de l’Ajuntament n’és el delegat-, la 

qual cosa es tradueix en l’adopció de les mesures que aquella consideri, en el seu 

cas, procedents”.  

 

Atès el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la 

que es modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 

(LOREG) 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer. Realitzar mitjançant programa informàtic el sorteig públic dels membres 

que formaran part de les meses electorals en les Eleccions Municipals i al Parlament 

Europeu del dia 26 de maig de 2019. 

 

Segon. En el cas d’exclusions i/o excuses admeses per la Junta Electoral de 

Zona(JEZ) es designarà la persona suplent designada pel sorteig que compleixi els 

requisits per formar part de la mesa. 

 

Tercer. Les designacions es notificaran a les persones interessades en un termini de 

tres dies i aquestes disposaran d’un termini de set dies per presentar al·legacions 

davant la JEZ de Girona. 

 

Resultat : Es porta a terme el sorteig de les Meses Electorals, corresponent a les 

Eleccions Municipals i Europees del dia 26 de maig de 2019.  

Sr. Alcalde,  

Es duu a terme el sorteig de les meses electorals, corresponent a les eleccions 

municipals i europees.  
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  

2.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

2.1. - Modificació de Crèdits  20/2019. 

Modificació de crèdit núm.  20/2019 per transferències entre partides 

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 15 d’abril de 2019 en que es posa de manifest 

l’existència de crèdit finançats amb inversions financerament sostenibles que no 

han estat executats conforme al que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la DA 16a. del TRLRHL, i per 

tant cal procedir a l’amortització d’endeutament per l’import d’aquests crèdits no 

executats. 

 

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  

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 20/2019, 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 

següent quadre: 
 

    ALTA BAIXA 

11 01100 91300 DEUTE PÚBLIC. AMORTITZ. DEUTE S.P. 32.936,13  

31 15320 61921 PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT PASSATGE DR. 

FLEMING (IFS 2017) 

 -5.155,81 

31 16599 61902 ENLL. PÚB. ADEQ. ENLL.PÚB. AVDA. P.CATALANS-

C/ LLIBERTAT (IFS 2017) 

 -26.593,12 

31 15320 61936 ROM. 2018 VP. OBRES REESFALTATGE CARRERS 
 

-733,04 

31 15320 61940 ROM. 2018 ASFALT P.COLOMER, PKG SERVITES 
 

-281,98 

31 15320 61941 

ROM. 2018 ARRANJAMENT VIAL ROTONDE 

EUROPA DE LES NACIONS 

 

-172,18 

   TOTAL MODIFICACIÓ 32.936,13 
-32.936,13 

 

 

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies l’acord precedent, 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. 
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Sr. Pau Comas,  

Bona tarda a tothom. Es dóna de baixa els crèdit finançats amb inversions 

financerament sostenibles que no han estat executats i es destinen a l’amortització 

de l’endeutament per un valor total de 32.936,13€.  

 

Sr. Alcalde,  

Són les petites  baixes, que han quedat al sac, les quals ja s’havia tingut en compte 

a l’hora de fer el càlcul del nou endeutament.  

 

Sr. Joan Luengo,  

Ens abstindrem en les tres modificacions. Ho hem fet en tota la legislatura, i 

acabarem en el mateix sentit.  

 

Sr. Sandra Pazos,  

També ens abstindrem. Vam votar en contra dels pressupostos i pel mateix sentit 

ens s’hi abstindrem.  

 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit núm.  20/2019 per 

transferències entre partides. 9 vots a favor, (grup municipal CiU). 8 

abstencions, (grups municipals, Junts per Banyoles-ERC, CUP i ICV-IdB). 

S’aprova per majoria.  

  

2.2. - Modificació de crèdit núm. 23/2019 inversions financerament 

sostenible.  

Atès que es va liquidar el Pressupost de l’exercici 2019 per Decret de l’Alcaldia 

2019DECR001130, de data 27 de febrer de 2019, amb un Romanent de Tresoreria 

disponible per a despeses generals d’import 2.878.318,92 € 

 

La liquidació de l’exercici de 2018 dóna una capacitat de finançament en termes 

SEC d’import 1.193.031,83 euros (superàvit). Aquesta xifra suposa la part del 

romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversions financerament sostenibles, 

d’acord amb la disposició addicional 16a. del TRLLHL i el Reial Decret-llei 10/2019, 

de 29 de març, pel que es prorroga per 2019 el destí del superàvit de les 

corporacions locals per Inversiones financerament sostenibles. 

 

Vist l’informe conjunt emès per la Cap de Serveis a les Persones, la cap del Servei 

d’Urbanisme i el Cap del Servei de la Via Pública, en els que proposen la modificació 

de crèdits per poder portar a terme diferents projectes d’inversions, que al llarg de 

la seva vida útil seran financerament sostenibles i que tenen reflex pressupostari en 

els grups de programes contemplats a la disposició addicional 16a. esmentada, per 

tant es podrà aplicar aquest superàvit per finançar part d’aquestes inversions. 
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Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 

les d’execució del vigent Pressupost  

 

Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal,  

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 23/2019 per 

aplicació del superàvit en termes SEC, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la 

Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat  Financera, d’acord 

amb el següents quadres: 

 

     ESTAT DE DESPESES 

Aplicació    Denominació Import 

21 17100 61915 Parcs i Jardins. Parc de la Draga 185.000,00 

21 17200 61901 Millora Medi Ambient. Rec Major 417.500,00 

31 15320 61906 Pavimentació VP. C/Divina Pastora 125.000,00 

31 15320 61907 Pavimentació VP Plaça Pg. Mossèn Constans 155.000,00 

23 33600 68201 Patrimoni Històric. Rehabilitació Pesquera Gimferrer 110.600,00 

40 33300 68201 Equipaments culturals. Rehabilitació edifici El Tint 95.000,00 

40 33300 63301 

Equipaments culturals. Climatització equipaments 

culturals 104.931,83 

      TOTAL 1.193.031,83 

     ESTAT 

D'INGRESSOS 

  Aplicació    Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per Despeses Generals 1.193.031,83 

      TOTAL 1.193.031,83 

 

 

Tercer .- 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. 
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Sr. Pau Comas,  

La liquidació del 2018, mostra una capacitat de finançament positiva 

d’1.193.031,83€ que es destinarà a Inversions financerament sostenibles. Són les 

que tenen en el primer punt de la proposta d’acord.  

 

Sr. Alcalde,  

Afegir que en el Ple passat, el Sr. David Juan ho va manifestat. Les inversions, han 

de ser adjudicades, abans del 31 de desembre, hi ha les Eleccions Municipals pel 

mig, però mentre la modificació camini, i sí cal fer alguna modificació en un 

moment determinat, es podrà fer. Projectes per aquest valor, costarien de fer, 

després de les Eleccions, pel temps que comporta.  

 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit núm. 23/2019 inversions 

financerament sostenible. 9 vots a favor, (grup municipal CiU). 8 

abstencions, (grups municipals, Junts per Banyoles-ERC, CUP i ICV-IdB). 

S’aprova per majoria.  

 

2.3. -Modificació de crèdit 24/2019, de suplement de crèdits i crèdits 

extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals derivat de la liquidació de l’exercici 2018 i transferències de 

crèdits entre partides. 

 

El Decret de l’Alcaldia núm. 1130, de data 27 de febrer de 2019 va aprovar la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2018, amb un romanent de tresoreria 

disponible per a despeses generals de 2.878.318,92 €, del que se li ha d’afectar 

l’import de la capacitat de finançament de 1.193.031,83 € per ser el menor dels 

dos imports, a les finalitat determinades a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així doncs, el RTDG 2018 

lliure per a fiançar noves despeses és de 1.685.287,09 euros. 

 

Per acord de Ple en sessió de 25 de març de 2019 es va aprovar la modificació de 

crèdit núm. 18/2019 amb càrrec a aquest romanent de tresoreria per a despeses 

generals per import de 87.518,00 euros. 

 

Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari que no tenen consignació 

suficient o bé han sorgit noves necessitats i que s’haurien de dotar de consignació 

suficient per poder-lo portar a terme, d’acord amb els informes tècnics de les 

diferents àrees.  

 

Vist el que disposa els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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Per tot això, el  Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 24/2019 per 

aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 

l’exercici de 2018, 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: 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

ESTAT DE DESPESES    

        Suplements Crèdits 

Partida   Denominació de crèdit extraordinaris 

40 33820 22799 Festival de la Veu. Contr. Prest. Serv. 

Aphònica 

14.000,00  

42 32310 21300 Educació. Mant. Maquinària, inst. i útils 5.125,00  

43 23105 22706 Joventut Redacció Pla Plocal de Joventut  7.500,00 

44 23100 48963 Acció Social. Assoc. Els Tudons. Accions suport a la gent 
gran 

1.000,00 

33 13400 22701 Contractació servei d'Agents Cívics  16.520,00 

    19.125,00 25.020,00 

      TOTAL 44.145,00  

      

ESTAT D'INGRESSOS    

      

Partida   Denominació  Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals   44.145,00 

      TOTAL   44.145,00 

 

 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 

Partida Denominació BAIXES ALTES 

40 33321 48950 
Teatre. Conveni Cercle Catòlics. Foment 
act. Teatrals 

2.000,00  

40 33322 21300 
Auditori Ateneu. Mant. Maquinària inst. 

útils 
 2.000,00 

      TOTAL 2.000,00 2.000,00 

 

 

Segon .- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 

prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 

presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
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provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 

procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 

per capítols. 

 

Sr. Pau Comas,  

En el primer apartat de la modificació suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, 

amb càrrec a romanent de tresoreria, per valor de 44.145.€, s’incrementa amb 

14.000€, la partida pel Festival Aphònica, d’enguany, perquè l’Institut Català 

d’Empreses Culturals, ha suprimit la subvenció. També d’increment la partida pels 

manteniment dels extintors en els equipaments escolars. Alhora, també es donen 

d’alta tres partides per crèdits extraordinaris. La segona part, és una transferència 

entre partides per assumir els costos del manteniment dels extintors de l’Auditori.  

 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit 24/2019, de suplement de 

crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2018 i 

transferències de crèdits entre partides. 9 vots a favor, (grup municipal, 

CiU). 8 Abstencions, (grups municipals, Junts per Banyoles-ERC, CUP i ICV-

IdB). S’aprova per majoria.  

 

3.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

3.1. -Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de l'associació d'ens 

locals "Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 

de Girona." 

El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES 

DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament, 

ha comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març 

de 2019, un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i 

administratius de 31 de desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat acord es 

sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva 

ratificació. 

 

En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un 

procés de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els 

organismes que formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir 

de les lleis de sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local de 2013, el CILMA va quedar adscrit al sector públic de la 

Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit 

així el control financer i la supervisió última de la seva activitat. 

 

Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la 

Diputació de Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la 

figura jurídica del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de 

municipis per a la prestació de serveis destinats als ens locals. 

 

Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha 

d’acordar l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que 
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l’acord requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 

membres, i haurà de ser ratificat pel Ple de cadascun dels ens locals. 

 

L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir 

els mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria 

absoluta de tots els ens locals que en són membres. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

 

Primer. RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals 

“Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona”, amb 

efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva 

Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019. 

 

Segon. Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de 

dissolució pel que fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del 

CILMA. 

 

Tercer. Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 

 

a)  Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de dissolució i 

liquidació, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els ens 

associats. 

b)  Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General 

d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre d'organitzacions 

associatives d'ens locals. 

 

Quart. No efectuar el nomenament de representant d’aquest Ajuntament al CILMA 

un cop es renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat 

de la data efectiva de la seva dissolució. 

 

Cinquè. Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en 

matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i 

col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques 

ambientals competència de la Diputació. 

 

Sr. Non Casadevall,  

Ens sorprèn l’acord de dissolució d’aquest organisme. A la proposta, no hem trobat, 

cap informe justificatiu dels comptes, ni cap que vagi associat a la gestió del procés 

de  dissolució, a banda dels que ens van donar a la Comissió Informativa. Entenem 

la necessitat de dissolució perquè l’objectiu pel cap s’havia creat no procedeix. 

Creiem que per salut democràtics, estaria bé adjuntar-hi els informes. El nostre vot 

serà favorable.  
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Sr. Alcalde,  

Era un organisme inscrit a la Diputació de Girona, que és hi ha de remetre els 

comptes, i no dels ens consorciats.  

 

 

Resultat de la votació: Ratificació de l'acord de dissolució i liquidació de 

l'associació d'ens locals "Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient 

de les Comarques de Girona". S’aprova per unanimitat.  

  

4.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

4.1. -Aprovació del Document administratiu de cessió d’ús de la Llotja del 

Tint a favor del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 

 

El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles destaca per la línia que ha portat des de 

la seva fundació d’impuls, defensa i protecció del patrimoni històric i artístic de la 

comarca; per la seva defensa del nucli antic de Banyoles, la direcció de la 

restauració de diferents edificis municipals, la defensa del patrimoni arqueològic 

comarcal, la promoció de diferents campanyes arqueològiques, la programació 

d’activitats culturals ben diverses, la difusió de la recerca científica comarcal a 

través de les seves publicacions periòdiques, la formació d’una biblioteca 

especialitzada, la constitució d’un arxiu fotogràfic comarcal i l’assessorament a 

l’Ajuntament en temes relacionats amb el patrimoni històric, artístic i arquitectònic.  

 

Amb els anys, la progressiva professionalització de l’arqueologia, de l’arxivística i de 

la gestió museística així com la necessitat d’una major implicació de l’Ajuntament 

en la seva administració van aconsellar la signatura d’un conveni entre 

l’Ajuntament de Banyoles i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. El document 

havia d’afermar les relacions de col·laboració existents fins llavors i 

d’institucionalitzar la situació del Museu Arqueològic Comarcal i de l’Arxiu Històric 

Comarcal en relació amb la seva doble dependència respecte de l’Ajuntament i del 

Centre. Finalment, l’11 de maig de 1984 es va formalitzar aquest conveni i es va 

protocol·litzar davant de notari el 2 de juny del mateix any. 

 

Arran de les importants obres de remodelació del MACB i a fi de complir amb els 

requisits que assenyala tant la Generalitat de Catalunya com el mateix Ministerio de 

Cultura que han aportat subvencions per a les esmentades obres, la Corporació va 

procedir a unificar registralment la propietat del conjunt patrimonial de l’edifici del 

museu amb la finca de Can Paulí, propietat fins llavors del CECB (Finca inscrita al 

Volum 4161, Llibre 467, Foli 101, Finca 18828, Inscripció 1a. del Registre de la 

Propietat de Banyoles.). D’aquesta manera, la formalització efectiva de la suma de 

les finques de la Pia Almoina, Can Fornells, Can Xueta i Can Paulí com a un conjunt 

unitari que forma l’equipament destinat a Museu Arqueològic Comarcal de 

Banyoles, d’acord amb el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’equipament 

(aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la 

sessió de l’11 de febrer de 2010), va esdevenir únicament un estadi més d’aquesta 

entesa entre institucions que pretenen, per damunt de tot, preservar un bé tan 

preciós com fràgil com és el patrimoni històric i artístic de la nostra ciutat. 
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D’acord amb aquests antecedents, queda palesa l’estreta relació de col·laboració en 

benefici de l’impuls, defensa i protecció del patrimoni històric i artístic de la 

comarca entre el mateix Ajuntament i el Centre d’Estudis Comarcals (CECB).  

 

En aquest sentit, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 5 de 

setembre de 2011, va aprovar un conveni de col·laboració pel qual el Centre 

d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB) cedia, a títol lucratiu, a l’Ajuntament de 

Banyoles la propietat de la finca coneguda com “Can Paulí” (Plaça de la Font, 10, de 

Banyoles), d’acord amb un seguit de pactes entre ambdues parts. 

 

L’execució de les obres de rehabilitació del Museu Arqueològic Comarcal de 

Banyoles (MACB), fase II subfase B, preveia l’adaptació de part dels espais per a 

acollir el CECB que actualment es situa a la planta primera del Museu. No obstant 

això, i atès que s’han mantingut diferents reunions de treball entre l’Ajuntament de 

Banyoles i el Centre d’Estudis Comarcals s’ha acordat d’actualitzar en un text refós 

els pactes adoptats en el conveni esmentat de 2011 i que s’han modificat 

parcialment arran de l’acord del canvi d’emplaçament de la seu Centre d’Estudis 

Comarcals.  

 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles considera que l’edifici de la Llotja del 

Tint compleix millor els requeriments del CECB que l’espai que s’està rehabilitant 

dins l’edifici del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, perquè es tracta d’un 

equipament més ampli, que compta amb un accés independent, lavabos, dues 

plantes i climatització. Així mateix, també es tracta d’un edifici rellevant des del 

punt de vista patrimonial, ja que és un edifici civil gòtic del segle XV. 

 

Per la seva banda, el CECB valora positivament la proposta de l’Ajuntament de 

Banyoles de modificar la cessió d’ús de Can Paulí per l’espai de la Llotja del Tint, 

sempre que es mantinguin les mateixes condicions pactades en el primer conveni 

abans esmentat de 5 de setembre de 2011, d’acord amb que recull el punt cinquè 

de l’Acta de la reunió ordinària de la Junta directiva del CECB, reunida amb data 1 

d’abril de 2019, que s’adjunta a l’expedient. 

 

Per tot això, i amb l’ànim de fer efectiva la cessió d’ús temporal de l’edifici de la 

Llotja del Tint, reconeixent la llarga trajectòria del Centre d’Estudis Comarcals, 

ambdues parts convenen la formalització d’aquest document administratiu de 

cessió d’ús. 

 

Vist l’informe favorable emès pel Secretari de la Corporació amb data 17 d’abril 

d’enguany. 

 

Vistos els articles 93 i 137-4 de la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions 

públiques, 218 i 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. 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

El Ple de la Corporació adopta els següents acords: 

 

Primer.- Aprovar el Document administratiu de cessió d’ús de la Llotja del Tint a 

favor del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, que s’adjunta a l’expedient. 
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Segon.- Deixar sense efectes el Conveni entre el Centre d’estudis comarcals de 

Banyoles i l’Ajuntament de Banyoles, aprovat en sessió extraordinària del dia 5 de 

setembre de 2011 pel Ple de la corporació. 

 

Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la signatura d’aquest document 

administratiu de cessió d’us. 

 

Quart.- Donar trasllat de l’acord a les següents instàncies: 

 

1. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 

2. Portal de transparència de l’Ajuntament de Banyoles 

3. Ajuntament de Banyoles. Director dels Museus. 

4. Àrea de serveis a les persones. Cap de l’Àrea. 

5. Àrea de serveis territorials. Urbanisme. 

 

 

Sr. Jordi Bosch Batlle,  

Bona nit. Des de l’any 2011, hi havia un conveni durant el temps que duressin les 

obres de Remodelació del Museu Arqueològic, s’ocupava la sala que havia de ser 

per la recepció dels materials del Jaciment. Durant el procés de les obres, va sorgir 

l’oportunitat de cedir l’ús de l’espai del Tint. S’ha negociat el traspàs, i celebrem 

que s’hagi pogut dur a terme. I també celebrem que una de les modificacions de 

crèdit que ha informat el Sr. P., serà per acabar de millorar un edifici del gòtic civil 

català, per a dur-hi a terme les tasques el Centre d’Estudis. La qual cosa, farà que 

tinguem un edifici representatiu de la ciutat, amb unes optimes condicions, sigui pel 

Centre d’Estudis, per a la resta d’entitats i per a l’Ajuntament que en podrà gaudir.  

 

Sr. Alcalde,  

És un bon acord pel Centre d’Estudis Comarcals.  

 

Sr. Non Casadevall.  

Ens sorprèn que sigui una cessió de 50 anys, ens sembla que és un període molt 

elevat de temps. És una decisió que hauria d’anar lligada a una reflexió més 

profunda amb els diferents equipaments museístics de la ciutat, i si és el millor 

encaix. Creiem que és una decisió per resoldre una situació puntual. Per aquests 

motius, hi votarem en contra.  

 

Sr. Alcalde,   

Crec que voten en contra per desconeixem, per això li vull explicar. El Centre 

d’Estudis Comarcals, era propietat de can Xueta, per tant, tenia una propietat, la 

qual va ser cedida a l’Ajuntament, perquè els conjunt del Museu Arqueològic, fos de 

propietat municipal per fer l’arranjament. Donen la propietat a l’Ajuntament i 

l’Ajuntament fa un contracte d’ús d’un equipament per 50 anys. L’ús serà 

compartit, la part de dalt exclusiu i a de baix serà compartida. No sabia si vostès 

sabien de la cessió. Crec que no ha sigut un mal negoci per l’Ajuntament.  

 

Sr. Non Casadevall,  

Entenem tot el que ha dit, i podem compartir si és o no un bon negoci. La nostra 

idea és quina reflexió hi fem i si és el millor espai per el Centre d’Estudis 

Comarcals. La reflexió que hi fem és en termes patrimonials.  
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Sr. Alcalde,  

Quan parlo de negoci no només faig referència en termes econòmics. El Centre 

d’Estudis Comarcals, sempre ha estat ubicat en un espai al voltant de la Pia 

Almoina, espai emblemàtic de la ciutat. La Llotja del Tint, també ho és. I a l’hora de 

refer el conveni, les dues parts, hi hem estat d’acord.  

 

 

Resultat de la votació: Aprovació del Document administratiu de cessió 

d’ús de la Llotja del Tint a favor del Centre d’Estudis Comarcals de 

Banyoles. 15 vots a favor, (grups municipals CiU, Junts per Banyoles-ERC, 

ICV-IdB). 2 vots en contra, (grup municipal CUP). S’aprova per majoria 

absoluta.   

 

5.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Sr. Joan Luengo,  

Manifesta el mal estar, perquè se’ls ha informat a 2/4 de 6 de la tarda, d’aquests 5 

punts.  

 

Sr. Alcalde,  

Hi havia dues maneres de presentar els temes, o avui o en un Ple extraordinari. A 

nosaltres les propostes ens han arribat a les 12h del migdia. Si hagués tingut la 

documentació divendres els hi hagués fet arribat però tampoc la tenia. Si no ho 

creuen convenient, convocarem un Ple extraordinari, vostès ho decideixen. 

 

Sra. Sandra Pazos,  

Votarem la urgència. També volem mostrar el malestar, no hem pogut estudiar bé 

els temes. Creiem que s’hagués pogut fer un Ple extraordinari sense cobrar, i haver 

pogut estudiar bé les propostes.  

 

S’acorda per unanimitat, la inclusió d’aquests punts en l’Ordre del dia .  

5.1.-Ratificació dels Decrets dictats per l'Alcaldia en relació a la imposició 

de penalitats a l'empresa contractista dels serveis de neteja als edificis 

municipals i altres equipaments que depenen de l'Ajuntament de Banyoles. 

 

Vist que l’Alcaldia, en relació a la imposició de penalitats a l’empresa contractista 

dels serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen de 

l’Ajuntament de Banyoles, ha dictat els Decrets que a continuació es transcriuen 

íntegrament: 

 

DECRET 2019DECR001883 del dia 10 d’abril de 2019: 

 

“Vist l’informe, de data 14 de febrer de 2019, emès per l’àrea de serveis a les 

persones referit a la valoració semestral de valoració del servei de neteja que 

presta l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA., que formula la següent 

proposta: 

“- Iniciar un expedient sancionador vers l’empresa Ilunnion Limpieza y 

Medioambiente, SA Unipersonal pel seu incompliment reiterat i sostingut en el 

temps pel que fa al servei de neteja dels edificis escolars.  
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- Retornar les factures mensuals de neteja relatives als edificis les valoracions dels 

quals siguin majoritàriament malament o no es fa.  

- Instar l’empresa a:  

o complir les freqüències de neteja als edificis escolars i subministrament de 

material i supervisió.  

o subministrar mensualment el material de neteja adequat a cada edifici ja que 

les netejadores no disposen de les eines i productes suficients i necessaris per 

treballar.  

o efectuar durant el proper mes les neteges de freqüència trimestral a cada 

edifici, atès que no s’han portat a terme durant l’any 2018.  

o informar per escrit a cada escola i al responsable del contracte de la relació 

actualitzada de personal i el seu horari de dedicació a cada edifici escolar.  

- Procedir a rescindir el contracte amb aquesta empresa en cas que no doni 

compliment a les propostes anteriors en un termini màxim d’un mes a partir que se 

li presenti el requeriment, entenent que en cas de no fer-ho l’empresa no té interès 

en millorar el pèssim servei de neteja que està oferint als edificis escolars amb el 

compliment d’aquests aspectes, tal com diu el contracte signat amb l’Ajuntament 

de Banyoles”.  

Vist l’informe del responsable del contracte, de data 5 d’abril de 2019 posa de 

manifest el següent: 

“Que la clàusula 12.5 del plec de condicions en referència al compliment del 

contracte i penalitzacions estableix: 

“El contractista haurà de complir el contracte dintre del termini total fixat per a la 

seva realització i si s’escau, els terminis parcials que es puguin fixar en el contracte 

i executar-lo d’acord amb els compromisos adquirits en el document contractual. 

En el cas d’incompliment per part del contractista, l’òrgan de contractació podrà 

imposar penalitzacions al contractista i l’import d’aquestes no exclourà la 

indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Ajuntament. 

Si l’Ajuntament opta per la imposició de penalitats, prèvia tramitació de l’expedient 

corresponent, els imports de les penalitats es faran efectius, mitjançant la deducció 

dels mateixos en els documents de pagament. En tot cas, la garantia respondrà de 

l’efectivitat de les penalitats d’acord amb el que disposa l’article 100.a) del TRLCSP. 

A més es podran imposar penalitzacions al contractista quan incorri en alguna de 

les causes previstes a continuació, aplicant el que disposa l’article 212 del TRLCSP, 

sens perjudici que s’acordi la resolució del contracte atenent a la gravetat de 

l’incompliment o del dany causat: 

a)  Per compliment defectuós.  

El grau d’importància de l’incompliment ve determinat per una lletra A, B o C 

que representa la seva importància i fixa l’import a deduir per dia 

d’incompliment. 

En el incompliment de grau A no caldrà requeriment previ, es constatarà i es 

notificarà al contractista. En els graus B i C es requerirà al contractista, indicant 

el termini per esmenar l’incompliment, si no es compleix en aquest termini es 

procedirà a notificar la penalització. 

El contractista tindrà un termini d’audiència de tres dies des de la data de 

notificació, per a presentar al·legacions, si l’òrgan de contractació de 

l’Ajuntament no les contesta estimant-les dins el termini de deu dies, 

s’entendran denegades. 
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La decisió de l’òrgan de contractació es notificarà al contractista, deduint-se la 

penalitat imposada en la factura del mes següent. 

PENALITZACIONS 

Clàusula  Descripció Grau Import 

5.2 PPT 

(*) 

L’incompliment o valoració deficient de les neteges 

de freqüència diàries o setmanals per cada 

equipament, amb informe del responsable del 

contracte. 

A 300 € 

5.2 PPT 

La valoració deficient en dos informes trimestrals 

consecutius del seguiment de la neteja d’un mateix 

equipament. 

B 800 € 

5.2 PPT 

L’incompliment o valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual per cada 

equipament, d’acord amb l’informe de valoració 

semestral que elabori cada cap de servei o d’àrea. 

B 600 € 

5.2 PPT 

La reincidència en la comissió d’incompliments de 

grau A constatats en, com a mínim, dos informes 

semestrals de control de qualitat conjunt. 

B 2.000 € 

5.3, 5.4, 

5.5 i 5.6 

PPT 

L’incompliment de les obligacions específiques per a 

cada tipus d’equipament, amb informe del 

responsable del contracte. 

B 600 € 

 L’incompliment molt greu de les obligacions 

assenyalades en el plec de clàusules que afectin la 

continuïtat i la regularitat de la prestació de 

serveis. 

C 4.000 € 

 La paralització dels serveis objecte del contracte. C 7.000 € 

(*) PPT: Plec de Prescripcions Tècniques de l’annex 1.” 

Que d’acord amb l’informe semestral de valoració del servei de neteja als edificis 

escolars a càrrec de l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA emès per la 

tècnica d’educació, es desprèn que: 

 Incompliment o valoració deficient de les neteges de freqüència diàries o 

setmanals: Escola del Pla de l’Ametller i Escola Baldiri Reixac. 

 Incompliment o valoració deficient de les neteges superior a la mensual: 

Incompliment en les tasques setmanals a les escoles del Pla de l’Ametller, 

Camins i Baldiri Reixac. Quan ens referim als incompliments superiors als 

setmanals, s’hi ha d’afegir l’escola de la Draga. 

Per tant, el tècnic sotasignat proposa l’aplicació de les següents penalitats: 

 2 penalitzacions de grau A, de 300€ cada una, corresponents a les escoles 

del Pla de l’Ametller i de l’Escola Baldiri Reixac,  per valoració deficient de les 

tasques de freqüència diària, amb un total de 600€. 

 4 penalitzacions de grau B, de 600€ cada una, corresponents a les escoles 

del Pla de l’Ametller, Escola Baldiri Reixach, Escola Camins i Escola de la 

Draga, per valoració deficient de les neteges de freqüència superior a la 

mensual, amb un total de 2.400€. 

Per tant, d’acord amb la clàusula 12.5 del Plec de clàusules administratives del 

contracte dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que 

depenen de l’Ajuntament de Banyoles, es proposa aplicar la penalització de 

3.000€”. 
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Vist l’article 12.5 del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte. 

Atès que l’Alcaldia pot exercir accions administratives, fins i tot en assumptes de la 

competència d’altres òrgans, d’acord amb el que preveu 21-1 k) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local. 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 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, aquesta Alcaldia-Presidència 

DECRETA: 

 

PRIMER.- Incoar l’expedient d’atribució de penalitats a l’empresa Ilunion Limpieza 

y Medio Ambiente SA., adjudicatària  del servei de neteja de dependències.  

 

SEGON.- Acordar la imposició a l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA.  

les següents penalitats : 

 

Penalitat Grau A escola Pla de 

l’Ametller per valoració deficient de les 

tasques de freqüència diària 

300€ 

Penalitat Grau A escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les tasques 

de freqüència diària 

300€ 

Penalitat Grau B escola Pla de 

l’Ametller  

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B escola Camins 

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B Escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B escola de la Draga per 

valoració deficient de les neteges de 

freqüència superior a la mensual 

600€ 

Les penalitats esdevindran fermes en cas que no es presentin al·legacions per part 

de la empresa contractista en el termini d’audiència indicat i es procedirà a la 

minoració de la facturació corresponent, en aquest cas. 

 

TERCER.- Requerir a l’empresa per tal que procedeixi perquè realitzi els treballs no 

efectuats especificats a l’informe semestral emès per la tècnica d’educació, 

consistent en: 
 Escola Baldiri Reixac, Escola Camins, Escola Pla de l’Ametller i Escola de la 

Draga: 



 
 
 

 

22 

 

TIPUS 4: escoles públiques:  Diari 
2 

c/s 
Setm. Mes 

3 

c/any 
Anual 

1.- NETEGES DIÀRIES DE LES AULES I DESPATXOS             

1.1. Aules X           

1.2. Despatxos X           

1.3. Escales escombrada amb serradures segons paviment) X           

1.4. Vestíbuls, passadissos i ascensors X           

1.5. Treure la pols del mobiliari (taules, cadires, etc.) X           

2. FREGAT DE TERRES (amb especial cur de racons i             

sota mobles             

2.1. Aules i passadissos, amb especial incidència en les aules 

i espais d'Educació Infantil X           

2.2. WC i lavabos (interiors i exteriors) X           

2.3. Despatxos   X         

2.4. Vestíbuls i entrades X           

2.5. Escales i ascensors   X         

2.6. Abrillantament paviments           X 

3. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCAMENT             

A CONTENIDORS             

3.1. Buidar papereres X           

3.2. Recollida d'escombraries i abocament de contenidors X           

4. NETEJA DE LAVABOS             

4.1. Neteja d'aparells sanitaris, aigüeres, miralls, etc. X           

4.2. Repàs de les rajoles   X         

4.3. Col·locació de sabó, paper WC. X           

4.4. Neteja a fons de superfícies enrajolades         X   

5. NETEGES GENERALS I VIDRES             

5.1. Neteja de passamans, poms i portes, així com les fustes 

que hi hagi a mitja alçada de les parets dels aularis.       X     

5.2. Neteja a fons de pissarres, mobiliari, lleixes, etc.         X   

5.3. Neteja i fregat a fons de taules i cadires de les aules i 

altres dependències         X   

5.4. Treure la pols, adhesius, teranyines, taques de les 

parets i sostres       X     

5.5. Vidres interiors i exteriors de fàcil accés (sense escales 

especials)   X         

5.6. Vidres interiors i exteriors de difícil accés         X   

5.7. Neteja de difusor, lluminàries, reixes de ventilació i 

climatització         X   

5.8. Neteja a fons de radiadors, extintors, reixes de 

ventilació i aparells de climatització         X   

5.9. Neteja de persianes interiors           X 

6. MENJADORS I CUINES             

6.1. Neteja general del menjador i cuina       X     

(Habitualment anirà a càrrec de l'empresa responsable del 

servei d'àpats de l'escola, però caldrà que ordinàriament es 

netegi un cop al mes. Durant les vacances escolars (Nadal, 

Setmana Santa, Estiu, etc.), i sempre que hi hagi activitats 

organitzades o autoritzades per l'Ajuntament (casals, 

estades, etc.) caldrà incrementar la neteja general a una 

freqüència diària X           

Per tant, cal realitzar l’abrillamentament dels paviments; neteja a fons de les 

superfícies enrajolades; neteja de passamans, poms i portes, etc.; neteja a fons de 

pissarres, mobiliari, lleixes, etc; neteja i fregat a fons de taules i cadires de les 

aules i altres dependències; vidres interiors i exteriors de difícil accés, neteja de 

difusors i lluminàries, reixes de ventilació i climatització, neteja a fons de radiadors, 
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extintors, reixes de ventilació i aparells de climatització; i la neteja de persianes 

interiors. 

 Escola Baldiri Reixac, Escola Camins, Escola Pla de l’Ametller 

TIPUS 4: escoles públiques:  Diari 
2 

c/s 
Setm. Mes 

3 

c/any 
Anual 

1.- NETEGES DIÀRIES DE LES AULES I DESPATXOS             

1.1. Aules X           

1.2. Despatxos X           

1.3. Escales escombrada amb serradures segons paviment) X           

1.4. Vestíbuls, passadissos i ascensors X           

1.5. Treure la pols del mobiliari (taules, cadires, etc.) X           

2. FREGAT DE TERRES (amb especial cur de racons i             

sota mobles             

2.1. Aules i passadissos, amb especial incidència en les aules 

i espais d'Educació Infantil X           

2.2. WC i lavabos (interiors i exteriors) X           

2.3. Despatxos   X         

2.4. Vestíbuls i entrades X           

2.5. Escales i ascensors   X         

2.6. Abrillantament paviments           X 

3. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCAMENT             

A CONTENIDORS             

3.1. Buidar papereres X           

3.2. Recollida d'escombraries i abocament de contenidors X           

4. NETEJA DE LAVABOS             

4.1. Neteja d'aparells sanitaris, aigüeres, miralls, etc. X           

4.2. Repàs de les rajoles   X         

4.3. Col·locació de sabó, paper WC. X           

4.4. Neteja a fons de superfícies enrajolades         X   

5. NETEGES GENERALS I VIDRES             

5.1. Neteja de passamans, poms i portes, així com les fustes 

que hi hagi a mitja alçada de les parets dels aularis.       X     

5.2. Neteja a fons de pissarres, mobiliari, lleixes, etc.         X   

5.3. Neteja i fregat a fons de taules i cadires de les aules i 

altres dependències         X   

5.4. Treure la pols, adhesius, teranyines, taques de les 

parets i sostres       X     

5.5. Vidres interiors i exteriors de fàcil accés (sense escales 

especials)   X         

5.6. Vidres interiors i exteriors de difícil accés         X   

5.7. Neteja de difusor, lluminàries, reixes de ventilació i 

climatització         X   

5.8. Neteja a fons de radiadors, extintors, reixes de 

ventilació i aparells de climatització         X   

5.9. Neteja de persianes interiors           X 

6. MENJADORS I CUINES             

6.1. Neteja general del menjador i cuina       X     

(Habitualment anirà a càrrec de l'empresa responsable del 

servei d'àpats de l'escola, però caldrà que ordinàriament es 

netegi un cop al mes. Durant les vacances escolars (Nadal, 

Setmana Santa, Estiu, etc.), i sempre que hi hagi activitats 

organitzades o autoritzades per l'Ajuntament (casals, 

estades, etc.) caldrà incrementar la neteja general a una 

freqüència diària X           

Per tant, cal realitzar els treballs de neteja i fregat de terres de despatxos, escales i 

ascensors; repàs de les rajoles dels lavabos de les esmentades escoles. 
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QUART.-Atorgar a l’empresa contractista un termini d’audiència de 3 dies perquè 

formuli al·legacions si ho considera oportú.  

 

CINQUÈ.-Trametre el present acord a l’empresa contractista i al responsable del 

contracte. 

 

SISÈ.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària de la Corporació a fi 

i efecte de liquidar l’import de les penalitats, una vegada aquestes esdevinguin fermes 

 

SETÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal de la Corporació a fi i 

efecte que procedeixi a la compensació entre l’import de les penalitats liquidades i el 

saldo creditor a nom de l’empresa contractista existent en aquell moment, d’acord 

amb allò que disposa  la clàusula 12.5 del plec de condicions. 

 

VUITÈ.-Sotmetre aquest decret a ratificació del Ple municipal en la propera sessió 

plenària que es celebri”. 

 

DECRET 2019DECR002161 del dia 26 d’abril de 2019: 

 

“Vist el Decret d’Alcaldia de data 10 d’abril de 2019, en el qual s’incoava expedient 

d’atribució de penalitats a l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA., 

adjudicatària  del servei de neteja de dependències, i s’acordava la imposició a 

l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA.  les següents penalitats : 

Penalitat Grau A escola Pla de 

l’Ametller per valoració deficient de les 

tasques de freqüència diària 

300€ 

Penalitat Grau A escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les tasques 

de freqüència diària 

300€ 

Penalitat Grau B escola Pla de 

l’Ametller  

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B escola Camins 

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B Escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B escola de la Draga per 

valoració deficient de les neteges de 

600€ 
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freqüència superior a la mensual 

Vistes les al·legacions formulades per Ilunion en data 12 d’abril de 2019 i amb 

registre d’entrada E2019000467. 

Vist l’informe del responsable del contracte, de data 26 d’abril de 2019. 

Vist l’informe del Secretari, de data 26 d’abril de 2019 que especifica:  

“ (...) 

SEGON.- La finalitat de les penalitats és la d’obligar a l’empresa contractista a 

complir amb les prestacions del contracte previstes en el plec de prescripcions 

tècniques. En aquest sentit s’han pronunciat  el Tribunal Administratiu de Navarra, 

Secció 1ª, Resolució 2305/2017 de 21 Sep. 2017, Rec. 1452/2017: 

“En este sentido, la Sentencia del TSJ de Madrid 393/2016, del 21 de diciembre, 

declara que "las penalidades contractuales tienen carácter coercitivo y tienen por 

finalidad compeler al contratista para que ejecute debidamente el contrato". 

Esa finalidad coercitiva, es decir, de compulsión al contratista para que cumpla, fue 

la que justificó la anulación de las penalidades impuestas el caso resuelto por 

Sentencia del mismo TSJ de Madrid 114/2014 de 24 abril (LA LEY 54437/2014): 

"(...) lo que la Administración no puede hacer es acudir a imponer penalidades por 

demora cuando las obras ya han sido ejecutadas y ya han sido recibidas, puesto 

que en tal caso, queda desvirtuada su finalidad que no es otra, como ya hemos 

expuesto, que compeler al contratista al cumplimiento de sus obligaciones en 

plazo". 

En similares términos se pronuncian otras muchas sentencias, entre las que 

mencionaremos, a título de ejemplo, la del TSJ de Canarias 170/2005 del 6 de 

abril: "(...) la Ley no se conforma con reconocer a la Administración la facultad de 

resolver el contrato cuando el contratista incumple sus obligaciones, puesto que 

trata, antes que nada, de que ese incumplimiento no se produzca, autorizando a 

aquélla para poner en juego con este fin sus poderes de coerción (...) que muevan 

al contratista a evitar su situación de incumplimiento, siendo exponente de ello que 

el art. 96.3 de la meritada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

permita a la Administración, en caso de incumplimiento imputable al contratista, 

optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de 

penalidades en caso de incumplimiento parcial (...)". 

TERCER.-  L’empresa contractista presenta un escrit en el qual afirma que tots els 

treballs es realitzen en temps i forma, i que s’està executant un pla d’acció en els 

centres per millorar la qualitat del servei i que han incorporat un magatzem per 

evitar possibles ruptures de stock de material i s’estan incrementant les hores de 

supervisió per prendre les mesures oportunes i esmenar possibles deficiències. El 

responsable del contracte, en data 26 d’abril de 2019 emet informe en relació a 

l’escrit d’al·legacions presentat en el següent sentit : 

Que després de les tasques realitzades per Setmana Santa per l’empresa Ilunion als 

centres educatius de Banyoles, procedeix en acceptar les al·legacions presentades 

per Ilunion corresponent a les penalitats següents, ja que han realitzat els treballs 

requerits: 

Penalitat Grau A escola Pla de l’Ametller per valoració deficient de les tasques 

de freqüència diària  

300€  

Penalitat Grau B escola Pla de l’Ametller  600€  
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per valoració deficient de les neteges de freqüència superior a la mensual  

Penalitat Grau B escola Camins  

per valoració deficient de les neteges de freqüència superior a la mensual  

600€  

Per aquesta raó, es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades en el 

sentit de deixar sense efecte les penalitats indicades en l’informe emès pel 

responsable del contracte i confirmar la imposició de la resta penalitats indicades en 

el decret 2019DECR001883: 

Penalitat Grau A escola Escola Baldiri 

Reixac per valoració deficient de les 

tasques de freqüència diària 

300€ 

Penalitat Grau B Escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B Escola de la Draga per 

valoració deficient de les neteges de 

freqüència superior a la mensual 

600€ 

Vist l’article 12.5 del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte. 

Atès que l’Alcaldia pot exercir accions administratives, fins i tot en assumptes de la 

competència d’altres òrgans, d’acord amb el que preveu 21-1 k) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local. 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 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, aquesta Alcaldia-Presidència 

 

DECRETA: 

 

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per Ilunion Limpieza y 

Medio Ambiente SA., adjudicatària del servei de neteja de dependències en el sentit 

de deixar sense efecte una part de les penalitats indicades en l’informe emès pel 

responsable del contracte. 

SEGON.- Confirmar la imposició de la resta penalitats indicades en el decret 

2019DECR001883: 

Penalitat Grau A escola Escola Baldiri 

Reixac per valoració deficient de les 

tasques de freqüència diària 

300€ 

Penalitat Grau B Escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les neteges 

de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B Escola de la Draga per 

valoració deficient de les neteges de 

600€ 
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freqüència superior a la mensual 

TERCER.-Trametre el present acord a l’empresa contractista i al responsable del 

contracte. 

QUART.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària de la Corporació a 

fi i efecte de liquidar l’import de les penalitats, una vegada aquestes esdevinguin 

fermes. 

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal de la Corporació a fi i 

efecte que procedeixi a la compensació entre l’import de les penalitats liquidades i el 

saldo creditor a nom de l’empresa contractista existent en aquell moment, d’acord 

amb allò que disposa  la clàusula 12.5 del plec de condicions. 

 

SISÈ.-Sotmetre aquest decret a ratificació del Ple municipal en la propera sessió 

plenària que es celebri”. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

 

Primer. Ratificar els Decrets 2019DECR001883 i 2019DECR002161 dictats per 

l’Alcaldia els dies 10 i 26 d’abril de 2019, respectivament, en relació a la imposició 

de penalitats a l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A., contractista dels 

serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen de 

l’Ajuntament de Banyoles. 

 

Segon. Comunicar l’acord a l’empresa contractista, als efectes pertinents. 

 

Tercer. Traslladar l’acord al Responsable del contracte i als Serveis de Gestió 

Tributària i de Tresoreria, al efectes pertinents. 

 

Sr. Alcalde,  

Els Decrets estan a dins la relació. L’empresa hi ha fet una al·legació, i entenem 

que no es podia posar a la ratificació pel plenari, sense haver-la resolt. Ratifiquem 

el Decret del 26 d’abril, que passa de 3000 € (Decret 1883 de 10 d’abril de 2019), 

a 1500 € (Decret 2161, de 26 d’abril de 2019 ). 

 

Sr. Joan Luengo,  

Per nosaltres, s’hauria de finalitzar la concessió, tot i que sabem que s’han de fer 

uns passos. El que havia de ser un bon contracte, ha acabat ser un contracte 

desastrós, amb una empresa desastrosa, amb un servei pèssim, i fent unes 

martingales laborals de dubtosa qualitat ètica. El que demanem és que s’iniciï 

l’expedient de finalització del contracte.  

 

Sr. Alcalde,  

No caldrà iniciar l’expedient, perquè no es renovarà el contracte.  
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Resultat de la votació: Ratificació dels Decrets dictats per l'Alcaldia en 

relació a la imposició de penalitats a l'empresa contractista dels serveis de 

neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen de 

l'Ajuntament de Banyoles. S’aprova per unanimitat.  

 

5.2.- Aprovació dels nous models de declaració d'activitats i de béns 

patrimonials dels membres electes. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 2 de maig de 

2011, adoptà, entre d’altres, l’acord de crear el Registre d’Interessos automatitzat 

de l’Ajuntament de Banyoles, dividit en dues seccions: 1a Secció d’Activitats i 2a 

Secció de Béns Patrimonials i les bases de dades de suport per a la gestió i control 

de les declaracions presentades pels dos grups de persones obligades: electes i 

personal directiu de lliure designació i d’aprovar els models de declaració 

d’activitats (incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos econòmics) i 

de béns patrimonials. 

 

Vista la necessitat d’adaptar els models de declaració aprovats a la nova legislació 

en matèria de protecció de dades personals per tal  incloure la informació sobre el 

tractament que es donarà a les dades personals declarades; la normativa que en  

regula la publicitat i la informació personal que serà objecte de publicitat als efectes 

del que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 

Vist que l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases de regim local estableix que 

els models de declaració d’activitats i de béns patrimonials els aprova el Ple de 

l’Ajuntament i que es duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del 

cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de 

fet. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

 

Primer. Aprovar els nous models de declaració que són els que s’annexen a l’acord, 

que substituiran els actuals vigents, per a la seva inscripció en el Registre 

d’Interessos de l’Ajuntament de Banyoles en les següents seccions: 

 

Secció 1a Causes de possible incompatibilitat i sobre activitats que proporcionin o 

puguin proporcionar ingressos econòmics. 

 

Secció 2a Béns patrimonials. 

 

Segon. Determinar que els nous models de declaració entrin en vigor amb l’inici del 

proper mandat. 
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MODELS DE DECLARACIÓ ANNEXES: 

 

 

REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 1a CAUSES DE POSSIBLE 

INCOMPATIBILITAT I SOBRE ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN O PUGUIN 

PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS 

 

MEMBRES ELECTES 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

 

Nom i cognoms  DNI  

Electe per 

l’Ajuntament de 
 

Partit 

Judicial 
 

Mandat 

representatiu 
Anys 

Llista 

electoral 
 

 

MOTIU DECLARACIÓ 

Presa de possessió □   Cessament  □   Variacions  □ 

 

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del 

règim local, formulo la següent: 

 

DECLARACIÓ 

 

A) Que no estic  incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la 

legislació vigent. 

 

B) Que a continuació detallo els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que 

em poden proporcionar ingressos econòmics: 

 

B.1 ACTIVITATS PÚBLIQUES 

 

B.1.1 CÀRRECS QUE EXERCEIX AMB CARÀCTER INSTITUCIONAL O PER ALS QUALS 

HA ESTAT DESIGNAT/DESIGNADA PER LA SEVA CONDICIÓ DE MEMBRE DE 

L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, AMB CARÀCTER UNIPERSONAL I/O EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS DIRECTIUS O CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ, ORGANISMES I/O 

EMPRESES DE CAPITAL PÚBLIC 

 

Organisme Càrrec 
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□ Res a declarar en aquest epígraf 

 

B.2  ALTRES ACTIVITATS PÚBLIQUES I CÀRRECS INSTITUCIONALS 

 

B.2.1 LLOCS PROFESSIONS O ACTIVITATS 

 

Organisme / Empresa pública / Fundació Lloc/professió 

  

  

  

□Res a declarar en aquest epígraf 

B.2.2 CÀRRECS EN CAMBRES O COL·LEGIS PROFESSIONALS 

 

Corporació Càrrec 

  

  

  

□ Res a declarar en aquest epígraf 

B.2.3 PERCEPCIÓ DE PENSIONS DE DRETS PASSIUS O DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 

Organisme pagador Concepte 

  

  

  

□Res a declarar en aquest epígraf 

B.2.4 ALTRES CÀRRECS INSTITUCIONALS 

 

Òrgan Càrrec 

  

  

□Res a declarar en aquest epígraf 

B.3 ACTIVITATS PRIVADES 

 

B.3.1 ACTIVITATS PER COMPTE PROPI 

 

Empresa Domicili social NIF 
Activitat 

empresa 
Càrrec 
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□Res a declarar en aquest epígraf 

B.3.2 ACTIVITATS PER COMPTE D'ALTRI 

 

Empresa Domicili social NIF 
Activitat 

empresa 
Càrrec 

     

     

□Res a declarar en aquest epígraf 

 

B.3.3 EXERCICI DE CÀRRECS AMB FUNCIONS DE DIRECCIÓ, REPRESENTACIÓ O 

ASSESSORAMENT DE SOCIETATS MERCANTILS I CIVILS, FUNDACIONS I 

CONSORCIS AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Societat/Fundació/

Consorci 
Domicili social NIF Activitat Càrrec 

     

     

□Res a declarar en aquest epígraf 

B.3.4 CÀRRECS I/O PARTICIPACIÓ SUPERIOR AL 10 % EN EL CAPITAL DEL/DE LA 

DECLARANT, CÒNJUGE O PERSONA VINCULADA AMB ANÀLOGA RELACIÓ DE 

CONVIVÈNCIA EFECTIVA DESCENDENTS SOBRE ELS QUALS S'EXERCEIXI LA 

REPRESENTACIÓ LEGAL, EN EMPRESES D'OBRES, SERVEIS O SUBMINISTRAMENTS, 

QUALSEVOL QUE SIGUI LA SEVA NATURALESA, CONCERTADES AMB EL SECTOR 

PÚBLIC ESTATAL, AUTONÒMIC O LOCAL 

 

Empresa NIF Participació Titular Parentiu 

     

     

     

□Res a declarar en aquest epígraf 

 

B.4. QUALSEVOL ALTRA REMUNERACIÓ AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTOS 

DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS SEUS ORGANISMES O 

EMPRESES 

 

Organisme/Empresa 
Domicili 

social 
NIF Activitat Càrrec 
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B.5. RELACIÓ D'ACTIVITATS I CÀRRECS QUE S'EXERCEIXEN, NO INCLOSOS 

EN ELS APARTATS ANTERIORS, I PELS QUALS NO ES PERCEP CAP 

RETRIBUCIÓ, INDEMNITZACIÓ O DIETA 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

B.6 OBSERVACIONS, ACLARIMENTS O AMPLIACIÓ DE DADES 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

C) Em comprometo a modificar la present declaració durant el període de l'actual 

mandat representatiu, realitzant les declaracions complementàries necessàries per 

consignació de les variacions que es produeixin en el Registre d’Activitats de 

l’Ajuntament. 

 

Banyoles, ___________________________ 

 

El/La declarant,  

DILIGÈNCIA: per fer constar que la present declaració de 

causes de possible incompatibilitat i activitats que 

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, 

formulada en acompliment del que disposa l'art. 75.7 de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local, ha 

estat signada, davant meu i en la data que s'hi indica, 

pel regidor      

     Ho certifico, 

     El/la secretari/a  

 

 

 

Informació sobre protecció de dades 

 

Responsable del tractament. L’Ajuntament de Banyoles és el Responsable del 

tractament de les dades obtingudes per mitjà d’aquestes declaracions. La 

informació quedarà custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial Decret 128/2018, de 

16 de març). 

 

Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs 

electes i alts càrrecs com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la 

normativa de règim local. Publicar parcialment la informació al Portal de 

Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb la normativa 

de transparència. 

 

Legitimació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als articles 

75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i  11.1.b 

i 56.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
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Destinataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat 

activa o el dret d’accés previstos a la normativa de transparència. 

 

Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes 

indicats per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de 

publicar-se en el portal de transparència en el moment de cessar en el càrrec. 

 

Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 

i limitació del tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria. 

 

Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu 

electrònica de la l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades. 

 

Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de 

les meves dades, de la normativa que regula la publicitat de la declaració 

d’activitats, béns i interessos i de la informació personal que serà objecte de 

publicació als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 

REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 2a  BÉNS PATRIMONIALS 

 

MEMBRES ELECTES 

 

DADES IDENTIFICATIVES 

 

Nom i cognoms  DNI  

Electe per 

l’Ajuntament de 

 Partit 

judicial 

 

Mandat 

representatiu 

Anys Llista 

electoral 

 

 

MOTIU  DECLARACIÓ 

Presa de possessió  □  Cessament  □ Variacions  □  

 

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del 

règim local, formulo la següent  

 

DECLARACIÓ 

 

A) BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i 

anàlegs). 
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Tipus 

de bé 

Localització 

(municipi) 

%  

Propiet

at 

Any  

adquisició 

Títol 

adquisició 

Registre 

propietat 

Númer

o finca 

Hipoteca 

vinculada 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

□ Res a declarar en aquest epígraf 

B) BÉNS MOBLES 

 

B.1) VEHICLES 

 

Marca i model Data/any adquisició 

  

  

□ Res a declarar en aquest epígraf 

 

B.2) VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS 

(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors 

equivalents) 

 

Descripció Entitat 

  

  

□ Res a declarar en aquest epígraf 

B.3) VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE 

QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions) 

 

Descripció Entitat Nombre títols Societats participades 

    

    

□ Res a declarar en aquest epígraf 

B.4) DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, 

COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE 
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Entitat dipositària  % Titularitat 

  

  

  

□ Res a declarar en aquest epígraf 

B.5) ALTRES BÉNS MOBLES DE CARÀCTER ARTÍSTIC I/O CONSIDERABLE VALOR 

ECONÒMIC (embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de 

propietat intel·lectual o industrial, etc.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

□ Res a declarar en aquest epígraf 

C) ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA SITUACIÓ PATRIMONIAL 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

D) REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL 

PATRIMONI I SOCIETATS  

 

D.1) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, 

declaro:  

□ Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones 

físiques corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia 

del document d’ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o 

certificació expedida per l’Agència Tributària (1). 

□ No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar 

obligat/da a fer-la. 

 

(1) Si la declaració és conjunta, cal dissociar la informació del cònjuge (que 

només siguin llegibles les dades del declarant) 

 

D.2) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI, declaro:  

□ Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones 

físiques corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant 

fotocòpia del document d’ingrés o devolució (model 714 o document anàleg) o 

certificació expedida per l’Agència Tributària. 
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□ No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar 

obligat/da a fer-la. 

 

D.3) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE SOCIETATS, declaro: 

□ Aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document 

anàleg) de l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats 

en les quals posseeixo més del 50 % del capital o tinc majoria de vot en la 

presa de decisions. 

□ Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50 % del capital 

social, ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat 

 

E) Em comprometo a modificar la present Declaració durant el període de l'actual 

mandat representatiu, realitzant les declaracions complementàries necessàries 

per consignació de les variacions que es produeixin en el Registre d’Activitats 

de l’Ajuntament. 

 

Banyoles,  ______________________  

 

El/La declarant,     

DILIGÈNCIA: per fer constar que la present 

declaració de béns patrimonials, formulada en 

acompliment del que disposa l'art. 75.7 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local, ha 

estat signada, davant meu i en la data que s'hi 

indica, pel regidor 

 

    Ho certifico, 

    El/la secretari/a  

 

 

 

 

Informació sobre protecció de dades 

 

Responsable del tractament. L’Ajuntament de  Banyoles és el Responsable del 

tractament de les dades obtingudes per mitjà d’aquestes declaracions. La 

informació quedarà custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial Decret 128/2018, de 

16 de març). 

 

Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs 

electes i alts càrrecs com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la 

normativa de règim local. Publicar parcialment la informació al Portal de 

Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb la normativa 

de transparència. 
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Legitimació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als articles 

75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i  11.1.b 

i 56.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Destinataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat 

activa o el dret d’accés previstos a la normativa de transparència. 

 

Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes 

indicats per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de 

publicar-se en el portal de transparència en el moment de cessar en el càrrec. 

 

Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 

i limitació del tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria. 

 

Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu 

electrònica de la l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades. 

 

Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de 

les meves dades, de la normativa que regula la publicitat de la declaració 

d’activitats, béns i interessos i de la informació personal que serà objecte de 

publicació als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 

Sr. Alcalde,  

Aquest punt, no afectarà a tothom. En tot cas, si s’hagués de posar una clàusula 

salvaguarda, s’ha de posar abans de la convocatòria de les Eleccions Municipals. 

S’entén que els models són tots iguals excepte un tema de protecció de dades de 

caràcter personal, que s’hi ha d’incorporar.  

 

Sr. Secretari.  

S’ha hagut d’adaptar l’avís dels drets en relació a la protecció de dades de caràcter 

personal degut a la modificació que hi va haver-hi aquest any, i abans que es 

constitueixi el nou consistori, aprovem els nous models.   

 

 

Resultat de la votació: Aprovació dels nous models de declaració 

d'activitats i de béns patrimonials dels membres electes. S’aprova per 

Unanimitat.  

 

5.3.-Aprovació definitiva del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r 

tram del Rec Major, entre el Carrer Jaume Butinyà i el Carrer Blanquers.  

VIST l’expedient X2018006365 que conté el PROJECTE DE RECUPERACIÓ I 

REHABILITACIÓ DEL 3R TRAM DEL REC MAJOR, ENTRE EL CARRER JAUME BUTINYÀ 

I EL CARRER BLANQUERS, amb un pressupost d’execució de l’obra de  417.478,41 

€ (IVA INCLÓS). 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de gener de 2019, va adoptar 

l’acord d’aprovar inicialment el projecte. 

 

Atès que es va sotmetre a informació pública durant el període de 30 dies 

mitjançant publicació al BOP de Girona núm. 30 de data 12 de febrer de 2019 i al 

l’e-tauler de la Corporació, període que ha finalitzat el passat 26 de març de 2019 

sense que s’hagin presentat al·legacions. 

ATÈS que la competència per a la seva aprovació correspon al Ple, d’acord al que 

estableixen l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local, i l’article 52.2 o), del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 

atribueixin al Ple la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis 

quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no 

estiguin previstos en els pressupostos. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el PROJECTE DE RECUPERACIÓ I 

REHABILITACIÓ DEL 3R TRAM DEL REC MAJOR, ENTRE EL CARRER JAUME BUTINYÀ 

I EL CARRER BLANQUERS, amb un pressupost d’execució de l’obra de  417.478,41 

€ (IVA INCLÓS). 

 

SEGON.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva en el BOP de Girona,  en el DOGC  

i  al l’e-tauler de la Corporació, d’acord amb allò establert en l’article 38 del ROAS.  

 

Sr. Alcalde,  

Es va aprovar, s’ha posat a exposició pública i no hi ha hagut cal al·legació i portem 

per a l’aprovació definitiva. És igual al que es va aprovar en el seu moment.  

Resultat de la votació: Aprovació definitiva del projecte de recuperació i 

rehabilitació del 3r tram del Rec Major, entre el Carrer Jaume Butinyà i el 

Carrer Blanquers. 15 vots a favor, (grups municipals CiU, Junts per 

Banyoles-ERC, i ICV-IdB). 2 Abstencions, (grup municipal CUP). S’aprova 

per majoria.   

 

5.4.- Modificació puntual del Conveni de condicions del personal laboral de 

l’Ajuntament de Banyoles. 

Vist que en data 05 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei 6/2018, de 03 de 

juliol de Pressupostos generals de l’estat per l’Exercici 2018 (BOE núm.161, de 

04/07/2018). 



 
 
 

 

39 

 

Vist que la Disposició addicional 144 de la Llei 6/2018, LPGE disposa que cada 

administració pública podrà establir en els seus calendaris laborals, prèvia 

negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents de les 

establertes amb caràcter general, o un repartiment anual de la jornada en atenció a 

les particularitats de cada funció, tasca i àmbit sectorial, atenent en especial al 

tipus de jornada o a les jornades a torns, nocturnes o especialment penoses, 

sempre i quan en l’exercici pressupostari anterior s’haguessin complert els objectius 

d’estabilitat pressupostària, deute pública i la regla de la despesa. 

Ates que en el dia 26 d’abril de 2019 es van celebrar Mesa general de Negociació de 

matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per tractar el tema de la jornada 

d’estiu, arribant a l’acord de modificació del primer apartat de l’article 16 del 

Conveni de condicions de treball del personal laboral i del Pacte de condicions de 

treball del personal funcionari, substituint l’actual redacció, pel següent redactat: 

“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 

estacional d’estiu, del 1 de juny al 30 de setembre, que serà de 35 hores 

setmanals. En els casos particulars de personal amb jornada ampliada o reducció 

de jornada, s’ha de gaudir en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva 

part proporcional. 

(...)”     

Vist que l’article 86.3 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, les parts 

negociadores podran adoptar acords parcials  per a la modificació d’alguns dels 

seus continguts prorrogats per adaptar-los a les condicions de l’activitat.    

Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 

expressa i formal pel Ple de la Corporació. 

Vist l’informe emès pel Servei de Recursos Humans de 26 d’abril de 2019. 

Vist l’informe emès per la Intervenció municipal. 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer.- Aprovar la modificació puntual de primer apartat de l’article 16 del Conveni 

de Condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles 2004-

2007; aprovat pel Ple de la Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el 

DOGC núm. 4259, de 12/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 

4 del mateix, segons el text que consta en la part expositiva de la present 

proposta, i que es transcriu a continuació: 

Primer apartat de l’article 16:  

“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 

estacional d’estiu, del 1 de juny al 30 de setembre, que serà de 35 hores 

setmanals. En els casos particulars de personal amb jornada ampliada o reducció 
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de jornada, s’ha de gaudir en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva 

part proporcional. 

(...)”     

Segon.- Acordar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província 

de Girona. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 

d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 

 

Resultat de la votació: Modificació puntual del Conveni de condicions del 

personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles. 10 vots a favor , (grups 

municipals, CiU, ICV-IdB). 7 Abstencions, (grups municipals, Junts per 

Banyoles-ERC, i CUP). S’aprova per majoria.  

 

5.5.- Modificació puntual del Pacte de condicions del personal funcionari de 

l’Ajuntament de Banyoles. 

Vist que en data 05 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei 6/2018, de 03 de 

juliol de Pressupostos generals de l’estat per l’Exercici 2018 (BOE núm.161, de 

04/07/2018). 

Vist que la Disposició addicional 144 de la Llei 6/2018, LPGE disposa que cada 

administració pública podrà establir en els seus calendaris laborals, prèvia 

negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents de les 

establertes amb caràcter general, o un repartiment anual de la jornada en atenció a 

les particularitats de cada funció, tasca i àmbit sectorial, atenent en especial al 

tipus de jornada o a les jornades a torns, nocturnes o especialment penoses, 

sempre i quan en l’exercici pressupostari anterior s’haguessin complert els objectius 

d’estabilitat pressupostària, deute pública i la regla de la despesa. 

Ates que en el dia 26 d’abril de 2019 es van celebrar Mesa general de Negociació de 

matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per tractar el tema de la jornada 

d’estiu, arribant a l’acord de modificació del primer apartat de l’article 16 del 

Conveni de condicions de treball del personal laboral i del Pacte de condicions de 

treball del personal funcionari, substituint l’actual redacció, pel següent redactat: 

“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 

estacional d’estiu, del 1 de juny al 30 de setembre, que serà de 35 hores 

setmanals. En els casos particulars de personal amb jornada ampliada o reducció 

de jornada, s’ha de gaudir en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva 

part proporcional. 

(...)”     

Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 

Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 

meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 

pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
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a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 

administracions.  

Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 

expressa i formal pel Ple de la Corporació. 

Vist l’informe emès pel Servei de Recursos Humans de 26 d’abril de 2019. 

Vist l’informe emès per la Intervenció municipal. 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer.- Aprovar la modificació puntual de primer apartat de l’article 16 del Pacte 

de Condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007; 

aprovat pel Ple de la Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el DOGC 

núm. 4271, de 30/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 4 del 

mateix, segons el text que consta en la part expositiva d’aquesta proposta, i que es 

transcriu a continuació: 

Primer apartat de l’article 16:  

“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 

estacional d’estiu, del 1 de juny al 30 de setembre, que serà de 35 hores 

setmanals. En els casos particulars de personal amb jornada ampliada o reducció 

de jornada, s’ha de gaudir en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva 

part proporcional. 

(...)”     

Segon.- Acordar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província 

de Girona. 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 

d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 

 

Sr. Jordi Congost,  

És l’aprovació de l’horari d’estiu, per comptes de ser del 21 de juny al 21 de 

setembre, passa a ser de l’1 de juny al  30 de setembre, en horari de 35 hores en 

comptes de 37’50 hores. És l’acord que s’ha arribat amb el Comitè d’empresa per 

aquest estiu. Posteriorment a aquest acord, hem iniciat la negociació per a la  

modificació del conveni dels treballadors, el qual fa temps que està denunciat i per 

culpa de les exigència de l’ARSAL, ( Llei dels Ajuntaments), no s’havia pogut 

negociar. L’acord que s’ha arribat, és l’horari de cares a l’estiu, la resta dels temes, 

es negociaran amb un nou conveni.  

 

Sra. Sandra Pazos,  

Veiem bé les dues ratificacions, però per protocol, ens agrada parlar amb els 

treballadors de la casa, i al haver-ho pogut fer, ens abstindrem a la votació. 

 

Sr. Alcalde,  
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Li haig de dir que el 98% dels treballadors, van votar fer 35 hores tot l’any. En tot 

cas, l’Ajuntament ha arribat amb un acord amb el comitè, tot i que l’Estat ha 

ratificat les 37’5 hores per a tots els treballadors de l’Estat i no pots fer menys 

horaris dels que fa l’Estat. Però ens va semblar que es podia fer en horari d’estiu.  

 

 

Resultat de la votació: Modificació puntual del Pacte de condicions del 

personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles. 10 vots a favor , (grups 

municipals, CiU, ICV-IdB). 7 Abstencions, (grups municipals, Junts per 

Banyoles-ERC, i CUP). S’aprova per majoria.  

 

6.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 

MOCIONS 

Sr. Non Casadevall,  

Assabentats per la premsa, que s’ha comprat una parcel·la a la Draga, per fer-hi un 

aparcament. Ens agradaria saber el cost de l’adquisició. 

 

Sr. Alcalde,  

7.000 o 7.100 €.  

 

Sra. Sandra Pazos,  

Estaria bé rebre la informació abans que surtis a la premsa.  

 

Sr. Alcalde,  

Els expedients estant tots penjats.  

Sra. Sandra Pazos,  

Com és que de cop i volta els cotxes tornen a aparcar-se a dalt del Puig de Sant 

Martirià. Que passa amb les papereres que cada vegada n’hi ha menys?. El perquè 

de les obres del C/ Canat, i perquè no s’ha informat als veïns.  

 

Sr. Alcalde,  

El Puig de Sant Martirià, és privat. Menys papereres, no és cert. El Sr. Costabella, li 

va contestar que alguna paperera s’ha tret, precisament perquè la gent que tirava 

les escombraries a la paperera, ho fes al contenidor, i al cap d’un temps, es tornen 

a col·locar. L’obra del carrer del canat, és una obra privada. L’Ajuntament ha donat 

la llicència.  

 

Sra. Sandra Pazos,  

En relació a les papereres, facin un recorregut pel centre de Banyoles, fins a la 

Muralla, i veuran les papereres que hi ha. En el carrer Mercadal, hi havia una 

paperera, es va treure i no s’hi ha tornat a col·locar, precisament és un punt on s’hi 

genera més brossa, i els veïns es queixen.  

 

Sr. Jordi Bosch,  

Es refereix a una paperera que hi havia a la cantonada del C/ Mercadal, amb el C/ 

Major. Concretament aquesta, es va retirar perquè era un niu de porqueria. Abans 

de retirar-la es va parlar amb els propietaris del negoci, per tal que tinguessin una 

paperera a dins del negoci. Més papereres no vol dir ciutat més neta. Portem un 

temps amb una falta de civisme i ens costa tenir la ciutat tal i com ens agradaria 

tenir-la neta.  
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Sra. Pazos,  

Ara el problema de les deixalles és a terra. Ni dic que s’hi torni a posar, però potser 

posar-ne una de propera.  

 

 

Sr. Alcalde,  

Ho tindrem en compte.  

 

Permetin a tots i a totes, agrair la manera fàcil que m’han posat per dirigir  o 

presidir les sessions plenàries al llarg d’aquests quatre anys. Des de la discrepància, 

i sempre amb correcció, educació, respecte, que és el mínim que podem exigir als 

servidors públics i l’exemple que podem donar a la ciutadania. Per desgràcia hem 

vist exemples de com no havia de ser. I com Alcalde, agraeixo el bon to, la 

cordialitat, i la facilitat que m’han posat. Vagi per tots vostès el meu agraïment. 

També un agraïment a aquella gent que han fet l’opció personal de no ser presents 

i a no optar a ser presents en el proper plenari de les eleccions que sortiran el 

proper diumenge 26 de maig, que a més són la majoria absoluta. En aquest 

moment hi ha 9 regidors/es, alguns que no es presenten i d’altres que estan en 

llocs de no poder sortir.  

Sr. Luengo, gràcies vostè ahir va optar per ser Diputat al Congrés, malauradament 

no va ser possible aquesta sortida, li dic que amb el seu perfil, un dia o un altre, el 

veurem en un lloc destacat en la política catalana o estatal. Gràcies pel seu treball, 

no ho tenia fàcil, estava sol en un grup, i a l’oposició, però sempre ha portat els 

temes preparats. Sempre que l’he trucat, he rebut resposta, i amb el benentès de 

la política, vostè és dels que pot discutir molt, però quan s’ha acabat la sessió 

plenària, es pot anar a prendre alguna cosa, perquès és dels que entén que un cop 

s’acaba, s’acaba, tots fem la nostra funció dins d’una sessió plenària. No ha estat 

fàcil, però sempre amb dignitat. És el que més importa. El recolzament 

incondicional de la seva àvia, ha estat permanent. Per tot li desitjo moltíssima sort 

en la vida privada, i amb lo jove que és, la política li depara moltes coses.  

Sra. Pazos, vuit anys, sempre de cordialitat, hem tingut més menys discrepàncies, 

però sempre les hem resolt amb un to cordial,  fins i tot m’he permès aquests 

últims temps de fer-li un suggeriment personal, la qual cosa penso que no li ha 

anat malament, en tot cas sempre amb un bon to, i quan se l’ha trucat, sempre ha 

respost, tot i que no hi hem estat d’acord, però sempre en correcció, educació i 

bona manera de fer, amb postulats moltíssimes vegades diferents. Moltíssimes 

gràcies i molta sort en la vida privada i pública, vostè també és molt jove i la vida 

dóna motes voltes.  

Sra. Masgrau, vostè és la més veterana del plenari, gràcies pel sempre bon to i 

punt de cordialitat, punt de reflexió de pertinença  a la ciutat, al país,  per a la seva 

tasca laboral, no hi ha viscut durant un temps, però sempre hi ha estat connectada 

permanentment, i a la jubilació ha tornat als seus orígens, i fer-se servidora pública 

de la ciutat, això l’honora molt. Sempre ha tingut la bona disposició de venir quan 

se la requerit, potser al viure davant l’Ajuntament, ho ha tingut més fàcil. Però 

sempre amb educació i cordialitat, expressant el seu punt de vista, de vegades 

diferent, però alhora sempre de bon fer. Moltes gràcies Sra. Masgrau, molts èxits i 

que sigui una àvia ben feliç. I que continuï treballant per la ciutat.  
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Sr. Juan, molta sort en les properes eleccions, i fa l’opció de ser l’alcaldable 

d’Esponellà. Però entengui’m que haig de defensar la postura dels meus companys. 

Desitjar-li tota mena d’encerts en la vida privada i la pública. Gràcies per la 

col·laboració en matèria econòmica que hem tingut al llarg d’aquests temps, i segur 

que ens podrem tornar a retrobar.  

Al Dr. Carreras, li dic el doctor perquè ha estat el meu metge de capçalera, durant 

20 o 30 anys, ja veuen en quines mans estava, però sempre ben cuidat, era el meu 

metge a Mieres, i fa 25 anys que visc a Banyoles. També va fer l’opció de ser 

servidor públic. Els veus gairebé a per tot els que es fa a Banyoles, siguin actes 

culturals, esportius etc. A banda de ser regidor, estic segur que fa moltes coses i 

que en continuarà fent-ne moltes més. Gràcies doctor per estar aquí tots aquests 

anys, per  la seva cordialitat i el seu bon to i sempre amb mirada positiva. Sort i 

molts èxits.  

Al Sr. Bosch. Eren molts Bosch, i crec que no en quedarà cap. N’hi havia tres, dos 

Jordi i un Xavier, de ser el cognom més pronunciat al menys. En tot cas gràcies 

Xavi, si em permet trencar el tema de vostè, gràcies per tots aquests anys, i també 

sempre amb aquests punt de cordialitat i de saber fer, de col·laboració, de lleialtat 

positiva, des de la discrepància, però sempre amb correcció. Sé que té molta feina 

en el negoci privat, molta sort i molts èxits. I sobretot no deixis de fer ciutat. 

A l’equip de govern, hi ha dues persones que hi són des del 2007, la Joana i en 

Jordi, Jordi i Joana, us agraeixo molt la tasca que heu fet al llarg d’aquests anys a 

la ciutat i al govern, molta part dels encerts i del que no ha estat tant encertat que 

s’ha fet a l’Àrea de Cultura, de Medi Ambient, de Promoció Econòmica és gràcies a  

vosaltres. Des de l’efecte personal, us agraeixo molt que hàgiu estat al meu costat, 

durant 12 anys seguits, i que heu entès que de vegades cal un canvi i hi heu estat 

disposats. Us desitjo moltíssima sort .  

Al Sr. Comas, el jove de la colla, que fa un temps que desenvolupa la seva tasca a 

Barcelona, i em va demanar que a la propera legislatura no podia estar a primera 

línia perquè no podria desenvolupar bé la tasca. Pau pots estar tranquil, que deixes 

amb una salut econòmica de ferro a l’Ajuntament i a la Ciutat, per tant qui vingui 

darrera, s’ho trobarà fàcil. Moltíssimes gràcies.  

Amics i companys de la premsa, que heu estat aquí Ple darrera Ple, la paciència que 

heu tingut. Moltes gràcies. A TV Banyoles, que heu hagut d’aguantar sempre fins al 

final, perquè després  ho passeu. Creia que no s’ho mirava gaire ningú però parlant 

amb la gent, ha comprovat que s’ho mira molta més gent del que em pensava. Us 

agraeixo la tasca que feu.  

A la Dolors com a treballadora de la casa, que és qui ha de tancar, moltes gràcies.  

A la Sra. Cuenca, i al Sr. Gallardo, que avui no hi és i que són els que més venien 

també moltes gràcies.  

A la gent que han vingut en els plens,  gràcies pel vostre escalfs.  

Secretari, Interventora, Interventora Secretari, també moltes gràcies per ser-hi 

sempre, i haurem d’anar alerta amb les propostes d’última hora.  

Sr. Joan Luengo,  
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Marxo perquè s’acaba la legislatura i perquè ho he decidit. Ha estat un gran honor 

ser regidor a Banyoles. L’any 2004, 2005, quan vaig entrar al local d’iniciativa, no 

m’hagués imaginat mai acabar aquí i menys haver estat a 900 vots de ser Diputat 

al Congrés. He tingut la sort de viure una gran experiència. Agraeixo als 

banyolins/es que ens han donat la oportunitat de tenir representació. Agraeixo als 

professionals i tècnics de la casa que de vegades els anem a molestar, aquí hi 

tenim dos exemples. Al meu agraïment ala gent de premsa Ràdio Banyoles, Tele 

Banyoles. La gran quantitat d’Entitats, d’Associacions, de Plataformes que hi ha a la 

ciutat, que he pogut conèixer bé aquests quatre anys. He intentat fer la meva tasca 

amb molta dedicació i passió de vegades potser massa és un error que tinc. Volia 

dir que si algun company o companya d’aquesta o l’altre legislatura, s’ha sentit 

molests li demano disculpes. Com ha dit en Miquel, entenc la política com és la 

política i fora d’aquí crec que no hi ha ningú amb el qual no hagi anat a fer un cafè i 

sense cap mena de problema. M’estimo Banyoles, durant aquests quinze dies de 

campanya, un dirigent del meu partit, em va dir: “ Tu eres de Gerona”, i una 

companya alcaldessa, li va dir: “ És de Banyoles”. Sempre porto Banyoles al cor. 

Porto un any sense viure-hi però segueixo sent banyolí. El que vull demanar, als 

pròxims regidors/es d’aquesta ciutat, que tenen la sort de no haver tingut dues 

legislatures com les que hem tingut, una amb una crisis econòmica brutal, i la 

segona amb crisis democràtica d’esfondrament de les relacions entre Catalunya i 

Espanya, de l’Administració de la Generalitat, del 155. Crec que ningú hagués 

imaginat com hem viscut aquesta segona legislatura amb presos polítics, amb un 

judici que és una farsa, quartar-nos la llibertat i fins i tot que tornéssim 40 anys 

endarrer, en blanc i negra . Demano que sempre posin a les persones i a la ciutat e 

el centre de la política, que oblidin els partidisme, venim a defensar un projecte de 

ciutat. S’aconsegueix més o menys, tot sol no he aconseguit el que volia, però hem 

aconseguit moltes coses que ens proposàvem. A tots els regidor/es d’aquesta 

legislatura, i de l’anterior, gràcies per dedicar-nos temps. Amb els portaveus, la 

Roser  i la Sandra són amb les que més estones hem tingut i més discussions, us 

agraeixo la paciència que heu tingut. I de manera especial a en Miquel Noguer,  

dintre la discrepància política i quan un s’imagina un Alcalde, crec que en Miquel és 

aquell Alcalde que a les 3 del matí amb una ventada forta, està amb el cotxe fent 

voltes o quan s’inunda, se’n va amunt i avall per veure que s’ha inundat. Sap que 

tenim una discrepància política enorme, però sap que sempre que ho ha necessitat, 

he estat a l’altre costat del telèfon o de la taula, que el diàleg, el debat, el pacte, 

quan cal el faig, i evidentment me’n vaig i que resto a la disposició d’aquesta ciutat, 

ara i sempre amb l’experiència que tenim, i amb el que pugui representar. Vaig 

començar aquesta legislatura amb unes frases del Petit Princep que sempre 

m’acompanyen i m’agradaria acabar amb dues més pels regidors que entrin o per 

els que marxin i perquè us acompanyin: “ Caminant amb línia recta, no s’arriba 

molt lluny, per tant, un ha d’anar fent ziga-zagues per arribar al seu objectiu.  “ A 

cadascú se li ha de demanar allò que està a l’abast de realitzar” . Moltes gràcies i 

ens veiem aviat.  

(aplaudiments),  

Sra. Sandra Pazos,  

Avui també és el meu últim ple ordinari d’aquest mandat, ho és com a portaveu 

d’aquest grup municipal i com a representant de la CUP. En primer lloc, m’agradaria 
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agrair a tots els votants, que han fet possible que la CUP Banyoles, pogués portar 

el seu projecte de ciutat, l’hem defensat el més bé possible, amb constància i 

fermesa. De vegades, hem pres decisions totalment antagòniques però som així i 

és la nostra forma de ser. Els nostres principis, prevalen  davant d’altres. Vull fer 

una agraïment als tècnics de la casa per la paciència i el bon tracte. Hem estat 

corcons, gràcies. Gràcies per haver-nos atès en hores intempestives, per poder 

resoldre els nostres dubtes, el no tenir dedicació exclusiva, fem el que podem. 

Agraeixo a tots els companys regidors d’aquest plenari pel tracte rebut, i sobretot 

pel respecte que hem rebut tot i que moltes vegades discrepat. Ha estat un honor 

ser regidora de Banyoles i de la  CUP. El camí d’aprenentatge ha estat fantàstic i 

d’un creixement personal increïble, el recomano a totes les persones que en tinguin 

ganes, aprens a entendre, com és una administració i a estimar molt més Banyoles. 

No és un adéu, és un fins aviat. Torno d’allà on vinc, que és l’activisme i el 

moviment popular. Ens veurem pel carrer i en els entorns populars, participant de 

la Banyoles que estimo.  Visca Banyoles republicana, antifeixista i d’esquerres.  

(aplaudiments)  

Sra. Roser Masgrau,  

Bon vespre a tots!  

Avui és dia de comiats ... Avui s’acaba pràcticament la legislatura i s’acaba una 

experiència personal de 8 anys de regidora i una experiència compartida amb el 

meu grup, amb els meus companys ( algun dels  quals també deixaran el 

consistori..) de gestionar una oposició davant una majoria absoluta. 

Pel que fa a la meva experiència personal d’aquests 8 anys l’he viscuda com una 

interessant vivència cívica que recomano a tots els ciutadans que estimen la ciutat i 

volen contribuir al seu progrés i al seu benestar. Viure en comunitat per mi vol dir 

implicar-se i col·laborar en la gestió de la pròpia ciutat és formar part d’una entitat 

més, una entitat d’entitats, i d’engruixir aquest teixit associatiu tan ric a la nostra 

ciutat i a tota Catalunya. I cal dir també que aquests 8 anys han sigut políticament 

molt intensos i des de Banyoles ho hem viscut amb molta força.   

Però no tot son roses i flors. Una bona part dels projectes, de les il·lusions, dels 

problemes a resoldre, de les iniciatives que van dur-me a entrar a l’ajuntament no 

s’han pogut materialitzar, o encara no s’han resolt, o s’estan eternitzant.. i això és 

més decebedor. 

I aquí entraria en l’altre consideració que esmentava a l’inici: gestionar una oposició 

davant una majoria absoluta no ha sigut fàcil. El que no hem fet, ni volíem fer és 

una oposició de posar pals a les rodes ni de fer grans escarafalls. 

Tot el contrari, el nostre projecte d’oposició responsable i constructiva ens ha portat 

a presentar projectes, idees, a obrir-nos a la col·laboració amb l’equip de govern. El 

resultat però no és, ni de bon tros, el positiu que hauríem volgut. La majoria 

absoluta de l’equip de govern ha fet impermeable la canalització de molts projectes 

de l’oposició o en el millor dels casos n’ha recollit només una petita part. La força 

de la majoria absoluta deu explicar moltes coses, però la nostra consciència de 

responsabilitat ciutadana i d’entendre el govern de la ciutat com una cosa de tots 

ens ha portat a ser perseverants en la nostra actitud i ara, fent balanç, malgrat  els 
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minsos resultats, creiem que era el camí correcte si pretenem ser un partit de 

govern. Que evidentment és el que volem. 

La part positiva i això cal manifestar-ho és la relació cordial i respectuosa amb tots 

els grups del consistori començant per l’alcalde, els caps de grup, la Sandra i en 

Joan i tots els regidors. I cal dir que malgrat les diferències  mai s’ha trencat el 

diàleg i també voldria fer esment i agrair el bon tracte amb els treballadors de la 

casa, a qui vull agrair la seva ajuda i col·laboració. 

Agrair a tots els treballadors de la casa que sempre ens han ajudat. A la premsa 

que ha estat sempre al peu del canó.  

I gràcies  també i molt especialment als ciutadans de Banyoles que van confiar en 

mi i en el grup de Junts per Banyoles-ERC i que m’han permès durant aquests 8 

anys participar en la gestió de la nostra estimada ciutat. En nom meu i dels 

companys que deixaran de ser regidors, Moltes Gràcies! 

(aplaudiments ).  

Sra. Joana Vilà,  

Bona tarda. Com ha comentat l’Alcalde, ha arribat el dia, han estat 12 anys molt 

intensos i satisfactoris. He après molt, he conegut a gent molt maca, però s’ha 

acabat una etapa, una etapa al capdavant d’una àrea molt potent, una àrea 

formada amb personal molt qualificat, han fet una feina excel·lent, i de la que 

m’emporto molt bon record. La meva valoració és molt positiva, sempre hi ha 

moments de tot tipus, però la valoració és positiva, penso que tothom com a mínim 

un any, l’hauria de dedicar a la gestió pública, perquè des de fora, es veu d’una 

manera i des de dins, és totalment diferent. A nivell municipal, la gestió no és fàcil, 

sobretot pels que estem acostumats a treballar en l’àmbit privat. Fer política és 

difícil i a casa encara més. He de dir que ha esta molt enriquidor, no només a nivell 

personal, sinó també a nivell professional. Ara toca fer un pas més, toca donar pas 

a nova gent, nous projectes, noves idees, que d’alguna manera puguin ajudar a 

enriquir més la ciutat, en el seu dinamisme econòmic. Per acabar, faig un 

agraïment molt sincer a tota la gent que m’ha acompanyat durant tots aquests 

anys, a tots els companys regidors d’aquest mandat i l’anterior, i a l’Alcalde, que 

sempre he tingut la seva confiança i sempre ha estat al peu del canó, per tot i el 

que ens ha convingut, als companys de l’oposició, als tècnics de la meva àrea i a la 

resta de personal de les diferents àrees que ens han ajudat per poder dur a terme 

els diferents projectes, durant aquests 12 anys. A tota la gent que he conegut i he 

compartir aquests moments. Desitjo molta sort i molts encerts a la gent que 

continua i els que entraran. Fins sempre i a disposar.  

(aplaudiments).  

Sr. Jordi Bosch,  

Han sigut 12 anys. A nivell personal, hi ha hagut els canvis més importants de la 

meva vida, he tingut tres fills, els quals canvien la manera de fer, de viure, 

d’implicar-te amb les coses. El pas per l’Ajuntament, m’ha permès prendre 

consciència d’una altre manera de la ciutat, estic d’acord amb el que comentava la 

Joana, que tots els ciutadans, haurien de participar de la vida pública. El pes que  
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porta el Sr. Alcalde i l’equip de Govern, i el que costa prendre decisions, que no 

seran de l’agrat de tots. Quan vam entrat fa 12 anys, vam haver d’aplicar un pla de 

sanejament, va ser molt dur per tot l’Ajuntament, es va vigilar que Banyoles, no 

se’n ressentis. Vàrem entrar amb molts il·lusió però la primera patacada, no ens la 

va treure ningú. Costa gestionar una ciutat, costa gestionar Banyoles. Com el Sr. 

Luengo, Banyoles la portem al cor, la gaudim, la vivim, i ens preocupem  tot i tenir 

certes discrepàncies i crec que tots els que estem aquí, no faríem cap acció en 

contra del bé de Banyoles. Durant aquests 12 anys, he pogut treballar a l’Àrea de 

Serveis a les Persones, a l’Àrea de Medi Ambient, al Consorci de l’Estany, i als 

tècnics, no els podré agrair mai, tot el que he arribat a prendre al seu costat. He 

tingut la gran sort, que la gent de les àrees, són persones compromeses, gent 

lluitadora i tossuda això fa que tinguem discrepàncies, però que al final s’acabi 

desenvolupant projectes forts i madurs. Queda molta feina per fer. La feina per a la 

ciutat, no s’acaba, sempre sortiran nous projectes, nous reptes. I com diu el Sr. 

Alcalde, la persiana de l’Ajuntament no es tanca mai. Dono les gràcies a tots els 

que formem aquest Ple, a la gent que hi ha assistit, als periodistes. Desitjo molts 

encerts a tothom. Moltes gràcies.  

(aplaudiments).  

Sr. Alcalde,  

Agraeixo a tots les vostres paraules, i desitjar molta sort a la gent que té la intenció 

de continuar. I que els que continuem, ho farem amb molta il·lusió per tirar 

endavant la ciutat des de diferents punts de vista, però sempre pel bé de Banyoles. 

Moltíssimes gràcies.   

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 

20:42h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 

 

 
 
 


