
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 
DE DESEMBRE DE 2017 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 27 de 

desembre de 2017, 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 i 

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

Clàudia Massó Fontàs, 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, la sotasignant Secretària accidental de la Corporació, Sra. Cristina 
Palomino Pellicer. Hi és present la Interventora accidental, Sra. Ester Gironès 
Alabau. 
 
 
El Sr. 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: 
 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.- Aprovació de l’Acta de Ple extraordinari del dia 12 de desembre de 
2017. 

L’acta del Ple extraordinari del dia 12 de desembre de 2017, d’acord amb l’article 

28 del Reglament Orgànic Municipal sobre actes del Ple Corporatiu: S’aprova per 
unanimitat. 

1.2.- Donar compte del nombre del personal eventual. 

Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 

Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local disposa que les Corporacions 

locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 

la Província el nombre de places reservades a personal eventual. 

Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 

n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va 

determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 

corporatiu 2015-2019, era d’un. 

Vista la publicació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i la publicació 

al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm. 133 de 13 de juliol de 2015, i 

núm. 30 de 13 de febrer de 2017. 

Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985 de la LBRL. 



 
 
 
 
Per tot l’exposat, aquesta comissió informativa, al Ple de la Corporació: 

Dóna compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 

Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel 

mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni 

Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació. 

 

Sr. Alcalde: 

Comenta que, en aquest cas, és la persona de Lluís Figueras com a Director dels 

Museus. 

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

2.0.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1.- Increment de les retribucions del personal eventual. 

Vist que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local, modificada 

per Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

disposa que el Ple de cada corporació, a l’inici del seu mandat, determinarà el nombre, 

característiques i retribucions del personal eventual. 

 

Atès que, d’acord amb el mateix article, aquestes determinacions només es podran modificar 

amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va determinar que el 

nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat corporatiu 2015-2019, era d’un, 

amb el nom de “Coordinador de Patrimoni Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de 

la Corporació 

 

Vist que el Ple extraordinari de la Corporació de data 12 de desembre de 2017 ha aprovat 

inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. 

 

Atès que aquest pressupost anual conté una previsió d’increment de les retribucions del 

personal laboral i funcionari, així com dels membres de la Corporació d’un 1,5%, d’acord 

amb les previsions d’increment que podrà establir la Llei de pressupostos Generals de l’Estat 

per l’any 2018.  

 

Vista la consignació pressupostària prevista per l’exercici 2018, a la partida 

“2018.12.92000.11000.Administració General. Retribucions bàsiques personal eventual”. 
 

Vist l’informe emès pel Servei de Recursos Humans en data 12 de desembre de 2017. 

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

Primer.- Determinar les retribucions del personal eventual de l’Ajuntament, Coordinador de 
Patrimoni Cultural, per l’exercici 2018, que seran de 31.173,77.-€ anuals, a percebre en 14 
mensualitats.  
 

 



 
 
 
 
Sr. Alcalde: 

Diu que, d’acord amb el Ple anterior, es proposa aplicar les mateixes retribucions 

com si fos personal laboral. 

 
Votació de l’acord. INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
EVENTUAL: 13 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles i 
ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal, CUP). S’aprova per majoria 
absoluta.  
 

S’incorporen la sra. Roser Masgrau Plana i el sr. Jordi Bosch Batlle. 

 

2.2.- Delegació del servei de jardineria al Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany. 

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en data 29 de novembre de 

2017 ha aprovat prestar a tots els ajuntaments de la comarca i dels consorcis que 

en dependents els serveis de jardineria i neteja viària, mitjançant el COIET, 

incorporant aquest servei dins del Programa d’actuació comarcal. 

Atès que el COIET és un centre ocupacional i especial de treball que té com objectiu 

la integració laboral de els persones amb discapacitat de la comarca i pot prestar  el 

servei de jardineria, manteniment de zones verdes i neteja viària als ajuntaments 

de la comarca. Des de la seva creació té naturalesa de servei públic, inicialment 

com a organisme autònom i posterior transformació en organització especial 

desconcentrada. 

Atès que el servei de jardineria s’ha vingut prestant de forma fraccionada per part 

del COIET a través de conveni i contractes altres empreses, sense una estructura 

coherent. 

Vist l’informe tècnic emès pel tècnic de medi ambient que posa de manifest el 

següent: 

“... Que es vol delegar la competència de manteniment de zones verdes i servei de 
jardineria de tot el terme municipal de Banyoles, d’acord amb les necessitats de 
l’Ajuntament de Banyoles i de la proposta de prestació de serveis oferts pel Consell 
Comarcal, a l’organisme autònom del Consell Comarcal “COIET”. Concretament es 
tracta dels treballs següents: 

• Manteniment general dels jardins i espais verds municipals, incloent-hi el parc de 
la Draga, amb el parc Neolític inclòs. 

• Manteniment de cespitoses i prats verds (neteja, segues, escarificats, 
ressembres, punxats, adobats, regs puntuals,...). 

• Manteniment de superfícies de sauló de les zones verdes i places (neteja, 
escarda, aportacions puntuals,...) 

• Control visual de la xarxa d’instal·lacions de regs. 
• Manteniment de la xarxa d’instal·lacions de regs, i gestió puntual de l’obertura i 

tancament, especialment a inici/final de campanya de reg. 
• Plantació d'arbustives i flors (en jardineres, parterres,...) i el seu reg manual 

quan sigui necessari. 



 
 
 
 
• Reg amb mitjans auxiliars de plantes arbustives i arbòries fins al segon any de 

plantació, en les èpoques que sigui necessari. 
• Poda d’arbustives i d’arbres de petites dimensions i recollida de la brancada. 
• Manteniment de les plantacions d'arbres i arbustives (adobat, fixació o entutorat, 

reg puntual de suport,...). 
• Neteja dels escossells i desherbat. 
• Manteniment puntual de la Caseta de Fusta (manteniment de la vegetació, 

gespa, instal·lacions xarxa de reg,...). 
• Tasques de manteniment de la jardineria de les escoles de Banyoles (escola de 

la Draga, escola Baldiri Reixac, escola de Can Puig, escola del Pla de l’Ametller i 
escola Camins). 

• Ressembrats de gespa en àrees malmeses. 
• Manteniment puntual de totes les zones d’horts urbans municipals (manteniment 

de l’entorn, manteniment de camins, armaris, sistemes de reg). 
• Suport en el control biològic de les plagues de l’arbrat municipal. 
• Tractament dels embornals sifònics i punts d’aigua estancada (fonts) amb 

productes larvicides per combatre el mosquit tigre. 
Es considera que el COIET té una estructura tècnica i professional adient i uns 
mitjans materials adequats per a poder realitzar d’una forma satisfactòria aquests 
treballs. 

S’exclouen de la delegació els següents treballs, perquè el COIET no disposa dels 
mitjans tècnics i humans adients per: 

• Podes d’alçada d’arbrat amb mitjans mecànics que 
• Plantació d’arbrat viari municipal de mitjana i grans dimensions quan inclogui 

clot de plantació amb mitjans mecànics. 
• Tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari 
S’incorpora el plànol de zones verdes del municipi de Banyoles com a annex 1 
d’aquest informe i l’inventari de l’arbrat viari municipal com a annex 2. 

Que el cost d’aquesta delegació, per tal de poder executar els treballs de forma 
satisfactòria són: 

RECURSOS HUMANS: 210.760,85 € 

3 BRIGADES formades per 1 monitor i 2 peons 

1 BRIGADA formada per 0 monitors i 2 peons que poden treballar sense supervisió 
continua. 

Amb vacances i substitucions per malaltia incloses. 

RECURSOS MATERIALS: 22.239,15 € 

AMORTITZACIÓ ANUAL MAQUINÀRIA I VEHICLES I DESPESES DE MANTENIMENT: 
11.239,15 € 

Amortització vehicles i eines de treball, reparacions vehicles i eines, combustible,... 

MATERIAL DIVERS JARDINERIA: 11.000,00 € 

Adobs, gespes, herbicides, terres vegetals, recanvis de reg, sauló, flor de 
temporada, arbustiva,... 

TOTAL: 233.000,00 €”. 



 
 
 
 
Atès que l’article 66-3 d) 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 estableix 

que els ens locals tenen competències pròpies, entre d’altres matèries, en parcs i 

jardins. 

Atès que l’article 25-1 c)  del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal correspon a la comarca 

l’exercici de les competències que li deleguin els ajuntaments. 

Atès que d’acord amb l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic, pel qual s’estableix que la realització d’activitats de caràcter 

material o tècnic de la seva competència dels òrgans administratius o de les 

entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de 

la mateixa administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències 

estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans 

tècnics idonis per exercir-les. 

Atès que l’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la comarca, pot 

prestar serveis de competència municipal en els següent supòsits :  

b) en virtut de delegació o conveni. 

Vist l’informe emès pel secretari municipal. 

Atès que l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els acords de 

transferència de funcions a altres administracions públiques per mitjà de 

conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de 

membres de corporació. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany el servei de jardineria i 

manteniment de les zones verdes d’acord amb les condicions previstes a l’Annex 

de l’esborrany del conveni pendent de subscriure. 

Segon.-Aprovar el conveni marc de delegació de competències entre l’Ajuntament 

de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la prestació del servei de 

jardineria i manteniment de zones verdes mitjançant el COIET. 

Tercer.- Publicar l’acord de delegació en el BOP i a l’e-Tauler. 

Quart.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

Cinquè.- Facultar l’Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui possible per a la 

signatura del conveni de delegació i la resta de documents annexes. 

 

 

 

 



 
 
 
 
Intervencions. 

Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 

Diu que, a la Comissió Informativa, el company d’Esquerra Republicana, en David 

Juan, va fer una proposta de que es marqués, en un espai del Parc de La Draga, 

que s’expliqués qui gestionava la jardineria d’aquest espai. S’hi van mostrar a favor. 

Es va dir que s’estudiaria la manera. Els agradaria saber si, finalment, es podrà fer i 

de quina manera.  

Sr. Alcalde: 

Respon que, la millor manera és que sigui amb la gent del Consell Comarcal del Pla 

de l’Estany i el COIET. No hi tenen cap mena d’inconvenient, al contrari. Es va dir a 

la Comissió Informativa. Així ho farà. 

 
Votació de l’acord. DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY, EL SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES : 
15 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 
abstencions (grup municipal, CUP). S’aprova per majoria absoluta.  
 

L’Alcalde pregunta, a la secretària, si, en  ser un plenari ordinari, hi ha precs i 

preguntes i, aquesta, li respon que sí. 

 

PRECS I PREGUNTES 

Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB, intervé i diu el 
següent: 

“Com és habitual, en el grup d’Iniciativa, ja que acabem l’any, desitjar bones festes 

a tots els banyolins i banyolines, als regidors i regidores. Esperem que el 2018 sigui 

l’any de l’aprovació, per unanimitat, del POUM. Que sigui l’aprovació definitiva i, per 

unanimitat, del projecte de la Biblioteca Comarcal de Banyoles. Que el proper any 

tinguem un bon govern. Que puguem parlar de la millor figura de protecció de 

l’estany de Banyoles. Que tots els empresonats, en aquests darrers mesos, tornin a 

casa el més aviat possible. Que sigui l’any del diàleg i del pacte, no només a nivell 

municipal si no a tots els nivells. Per últim, que tots els banyolins i banyolines 

tinguin feina amb un sou digne i amb unes condicions dignes. Aquests són els 

nostres desitjos. Els volíem expressar com fem cada any”.  

Sr. Alcalde:  

Li diu que ho comparteixen. Seria un món ideal. Tan de bo fos així. Diu: “Li prego 

que l’esforç, que ens demana, d’aprovació de tot per unanimitat, també el faci 

vostè, precisament, pugui ser així. Ho compartim i li desitgem el mateix”. 

Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP: 

Respecte a la detenció de dues regidores de Reus, diu que confien que l’ACM faci, 

en breu, un posicionament. Això els permeti convocar, urgentment, una junta de 

portaveus i mostrar el rebuig i la condemna més rotunda per part d’aquest 



 
 
 
 
consistori. Voldrien fer-los dues preguntes. La primera és, informats de que s’està 

elaborant un pla de mobilitat en bicicleta, es pregunten, quan es farà? Ha sortit 

publicat de que s’ha encarregat. Hi ha alguna calendarització prevista? I, més o 

menys, com està el tema?. 

Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 

Diu que han llegit, a Ràdio Banyoles, que es valorarà fer, més endavant, altra 

vegada, la festa de cap d’any, si és així, els agradaria saber quins són els ítems en 

que es basarà la decisió a tornar organitzar la celebració de cap d’any, des de 

l’Ajuntament, com a festa popular o de caire popular. 

Sr. Alcalde: 

Dóna les gràcies. El Senyor Tubert respondrà la primera pregunta del Pla de 

Mobilitat i, després, el senyor Bosch contestarà l’altra.  

Sr. Albert Tubert Yani, Regidor del grup municipal CiU: 

Dóna la bona nit. A principis d’any s’acabarà d’adjudicar el Pla director de la 

bicicleta. Tenen un termini d’execució entre 4 i 5 mesos depenent de com se’ls 

allargui el tema d’enquestes, de reunions amb les taules sectorials i l’elaboració del 

que és el propi Pla i les fitxes pertinents. Compten, siguin generosos, abans de 

l’estiu tenir-ho finalitzat.  

Sr. Alcalde: 

Diu que aquest era un dels compromisos a complir, el Pla de mobilitat. En tot cas, 

és el que s’ha adjudicat. Senyor Bosch, respecte al Cap d’Any, que aquest any no 

es fa. Li pregunten si es tornarà a fer o no.  

Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor del grup municipal CiU: 

Dóna la bona nit. Com diu el senyor Alcalde, aquest any, després de molts, és el 

primer que no el faran. No recorda les paraules que va fer servir, en el curt de veu 

que li demanava Ràdio Banyoles, però, devien deixar la porta oberta amb alguna 

altra cosa. Encara no hi han arribat i serà el primer de molts que no faran. En tot 

cas, abans no es plantegin fer-ne un altre, els queda molt de temps. El que si pot 

donar per garantit és que per prendre la decisió de que aquest any no es faria, s’ha 

pres, conjuntament, en Junta de Govern i les entitats, tant les que hi participaven 

com moltes de les entitats que tenim a Banyoles. Som una ciutat atípica en aquest 

sentit. Des de l’Ajuntament s’ajuda a totes les entitats. Abans no prenguem alguna 

decisió, de si es torna a fer o no es torna a fer, doni per suposat, que es prendrà 

d’acord amb el punt de vista que tinguin totes les entitats de Banyoles.  

Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal Junts per Banyoles: 

Dóna la bona nit a tothom. No faran preguntes. En tenien però, les han posposat 

donat que és un Ple, una mica, especial. En tot cas, s’adhereixen a aquesta carta 

als reis que ha fet el seu company, sobretot, pel que fa a nivell de país. Pels 

empresonats volen que, com més aviat millor, tothom pugui tornar a casa seva. 

Desitgen bon any i bones festes per a tothom. 

 



 
 
 
 
Sr. Alcalde: 

Dóna les gràcies. Diu que comparteixen el que ha dit. Només farà un afegit de 

quatre coses, que els havien demanat, que creu, s’havien complert, en el tema de 

l’impacte econòmic de les proves esportives. El senyor Congost els va informar. La 

senyalització dels lavabos, de l’Hort de les Monges, n’havien fet menció. Les 

comportes de l’estany estan fetes. L’informe arqueològic, del carrer dels Valls, els hi 

han posat a la seva disposició, si el necessiten. I, el tema de la senyalització 

turística, també, de l’Hort de les Monges, estava fet. Dit això, no hi ha res més. 

Compartir que, tan de bo, la normalitat al país en el sentit de que no hi hagi gent 

empresonada, gent a fora i que tinguem un govern fort que ens permeti tirar 

endavant el país, i que sigui una realitat. Desitjar-los una molt bona entrada d’any i 

que sigui un bon any 2018 per a la ciutat i per tots i cadascun d’ells a nivell 

personal. Es tornaran a trobar en el Ple ordinari del 29 de gener. 

 

3.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
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 
19:30h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària accidental per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 
 
 
 

 


