ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28
DE MAIG DE 2018
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 28 de maig
de 2018, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr.
Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch
Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert
Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna
Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra
Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.

L’Alcalde – President, obre l’acte públic i dóna a benvinguda. Fa entrega del llibre
d’en Carles i la Montserrat Bastons, que són les dones de les terres gironines que
han fet història, 87 semblances i 18 perfils, dels quals també n’hi ha de casa
nostra. “. Desitja que sigui del gust de tothom.
Dóna 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 Ple: Ple Ordinari 24 d'abril de 2018.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 24 d’abril de 2017 ordinari
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 20
d’abril de 2018 al 22 de maig de 2018.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que
corresponen del núm. 2018.1410 de 20 d’abril de 2018, al núm. 2018.1813, de 22
de maig de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital.
Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat.
1.3. -Donar compte Informe Morositat 1r Trimestre 2018.
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 1r trimestre de 2018, 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,
La ràtio de pagament ha estat 11’92 dies.
Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.
2.3. -Donar compte Informe Avaluació 1r. Trimestre 2018.
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que la informació del 1r. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de
2018 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a
ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 27 d’abril de
2018.
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a
la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 1r. Trimestre de
2018 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany :
•

Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

1.4. -Aprovació del nom del Parc de l'U d'Octubre
Aprovació del nom del Parc de l’U d’Octubre
Vista l’acta de la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Banyoles, reunida el
dia 7 de maig de 2018 per analitzar les necessitats sobrevingudes en relació a la
denominació de carrers, en la que es formula proposta d’aprovació de la
denominació d’una zona verda del sector UP7 amb el nom de Parc de l’U d’Octubre.
Vistos els plànols que s’adjunten, on figura la zona verda per la qual es proposa la
seva denominació.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de la Corporació en relació a l’aprovació de
noms de béns de domini públic.

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, el Ple adopta els següents acords:
Primer. Denominar Parc de l’U d’Octubre una zona verda de la zona UP7, situada
entre el carrer d’Odette Amigó i Grau i el del doctor Josep Maria Corominas i
Planellas.
Segon. Traslladar l’acord a les Àrees i Serveis municipals, als efectes pertinents.
Tercer. Comunicar l’acord a la Direcció provincial de Girona de l’Institut Nacional
d’Estadística, a la Direcció provincial de Girona del Centre de Gestió Cadastral, al
Registre de la Propietat de Banyoles i a la Notaria de Banyoles, als efectes
pertinents.
Quart. Donar publicitat de l’acord a través del Tauler d’anuncis electrònic i de la
web municipals.
Cinquè. Comunicar l’acord als veïns de les finques que afronten amb el Parc, a
efectes informatius.
Sr. Non Casadevall,
Nosaltres vam defensar i demanar que es creés aquest espai, perquè crèiem en la
necessitat de recordar un dia històric que ha marcat un abans i un després en la
història del nostre país, no creiem que ens calgui esperar, però ens hagués agradat
que l’espai hagués sigut un altre, que fos més cèntric i més digne. Entenen que l’ús
d’aquest espai, i per la ubicació respecte al centre, no respon a les necessitats
d’aquest reconeixement ni a la nostra demanda. El que no farem és votar en contra
del què hem demanat, i que és necessària. El que farem és un vot diferenciat dels
dos regidors del grup municipal, un votarà a favor i l’altre votarà abstenció per
marcar la nostra protesta de l’espai escollit.
Sr. Alcalde,
Em sap greu. Vostès proposen en sessió plenària, l’espai de la placeta que hi ha en
el C/ Valls. Vostès insisteixen i convoquem la Comissió Nomenclàtor, per tractar el
tema. Vostè a la Comissió, diu que l’espai del C/ Valls, seria poc significatiu, i al ser
al mig del carrer, podria comportar certa dificultat, i demanaven que fos un altre
espai. Fins i tot, vostè va fer la proposta de canviar el nom del Passeig Indústria,
per Passeig U d’octubre. L’esmentada Comissió, va valorar que no havíem d’anar
tant de pressa i mirar que hi hagués un espai millor, però es va insistir que s’havia
de fer ara. La Comissió Nomenclàtor, no va trobar bé de canviar el nom al Passeig
Indústria. De les zones que queden per desenvolupar a la ciutat, és UP7. D’aquí a
un temps aquesta zona, hi ha d’haver molts habitatges. Per això es va trobar adient
que fos un Parc. Aquesta proposta es va aprovar unànimement, per això s’ha portat
a Ple. Crec que la votació, no reflexa el que van votar a la Comissió Nomenclàtor,
però són totalment lliures d’emetre el votar el vulguin. Però crec que cal recordar el
procés que s’ha seguit. És el Ple el que ho ha d’aprovar. El que fem és donar
compliment el que es va proposar la Comissió Nomenclàtor.
Sr. Non Casadevall,
Bé no sé gaire per on començar. Nosaltres no vam proposar el lloc. A la Comissió
Nomenclàtor, que hi era present, no vam manifestar que ens agrades aquest espai,

i va ser una decisió unànime. Vam acceptar que no era la posició majoritària, vam
acceptar que hi havia altres grups que creiem que no era prioritari, ho he explicat al
principi. I vam manifestar clarament a la Comissió que no ens semblava bé l’espai
escollit, tot i que era important que a la ciutat, hi hagués un espai que reconegués
aquesta data.
Sr. Alcalde,
Li recordo que vostè va manifestar igual que tots que és més digne un parc que un
paratge. Si em deixo alguna cosa, em poden corregir. Però penso que he explicat
com va anar.
Sra. Roser Masgrau,
Bona nit a tothom. Nosaltres votarem a favor, però voldríem fer algunes
consideracions. Havíem proposat l’espai que s’ha creat del C/ Valls. És cert que per
diverses raons justificables, no vam poder assistir a la Comissió Nomenclàtor, i no
poder defensar la proposta. Potser l’espai proposat no és prou lluïdor com podria
ser-ne algun altre, en tot cas, ens agradaria que aquest espai quedés més
magnificat. Que no hi hagués només la placa, que hi hagués algun monòlit, i que la
inauguració fos una mica sonada. Potser es podria inaugurar l’11 de setembre, o el
mateix dia 1 d’octubre per l’aniversari. Perquè la ciutadania se’n assabentés. De
cares al futur i si es remodela la plaça de davant de l’Ajuntament, potser estaria bé.
Amb el temps, aquesta data, anirà agafant molta més força i rellevància, i situarem
aquest espai més al centre de la ciutat.
Sr. Alcalde,
Si hi hagués hagut un espai sense nom al centre de la ciutat, segur que s’hi hagués
posat. Semblava que canviar un nom per altre no semblava massa correcta.
Semblava que l’espai de la placeta que hi ha darrera dels locals parroquials, anava
bé a tothom, però el grup que ho va proposar, va demanar de retira-ho. Hi havia
qui opinava que aquesta data tindria més rellevància d’aquí un temps que no ara,
però va semblar que no es podia esperar, per això es va proposar aquest espai que
era el més digne dels que quedaven.

Resultat de la votació: Aprovació del nom del Parc de l’U d’Octubre. 16 vots
a favor (grups municipals , CiU, Junts per Banyoles-ERC, CUP (1), i ICVIdB), i 1 abstenció (grup municipal CUP). S’aprova per majoria absoluta .

2.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS
2.1.- Modificació de la Base
9.4.1 de les d'execució del Pressupost
Municipal, referent a la factura electrònica.
Atès que l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, obliga
les persones jurídiques que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració
Pública a remetre les factures electrònicament.
Atès que a les Bases d’execució del Pressupost municipal actualment vigents s’hi
recull aquesta obligació, però, tal i com permet la llei esmentada, se n’exclou

expressament les factures emeses d’import igual o inferior a 1.000,00 € (IVA
inclòs) (base 9.4).
En la mesura de que cal fer un pas més en la optimització dels recursos municipals,
en la millora dels processos i la optimització dels circuits de la despesa, després de
més de tres anys amb l’experiència de la plataforma informàtica e-fact, es vol
potenciar-ne el seu ús i modificar la Base 9.4 de manera que no s’exceptuarà cap
import de factures corresponents a proveïdors “persones jurídiques” detallades a
l’article 4 de la Llei 25/2013.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal que consta a l’expedient.
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, l’adopta els següents acords :
Primer. Aprovar la modificació de les bases 9.4.1. i 9.4.2 de les d’Execució del
Pressupost Municipal vigent, que quedaran redactades com segueix:
“9.4.1. Els proveïdors obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
que estableix l’obligatorietat de la factura electrònica, hauran de presentar les
factures en format electrònic mitjançant el punt general d’entrada de factures que
es determini.
9.4.2. Els proveïdors no obligats per l’article 4 de la Llei 25/2013 utilitzaran
majoritàriament la factura electrònica, tot i que podran lliurar les factures per
correu ordinari, presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà o en format digital
per mitjans informàtics”.
Segon. Exposar al públic durant el termini de 15 dies l’acord precedent, prèvia
publicació del corresponent edicte al BOP. En cas que no es presenti cap reclamació
durant el període d’informació pública, l’acord provisional esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’adoptar-ne un de nou i es procedirà a la seva publicació íntegra
al BOP.

Resultat de la votació: Modificació de la Base 9.4 de les d’Execució del
Pressupost Municipal, referent a la factura electrònica. S’aprova per
Unanimitat.

2.2. -Aprovació acord Modificació de crèdits 30/2018.
Vist els Informes/proposta de modificació de crèdit, per generació de crèdits i per
transferències entre partides, de l’àrea Serveis a les Persones i de l’àrea de
Recursos Humans, en relació a la necessitat generar i redistribuir el crèdit consignat
entre partides del Pressupost de l’exercici de 2018.

Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe 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 adopta els següents acords:
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 30/2018, per
generació de crèdits i per transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el
que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent
Pressupost d’acord amb els següents quadres:
GENERACIÓ DE CRÈDITS
Org.

Org.

45
45

Econom.
42190

34000

48999

INGRESSOS

DESPESES

COE. Aportació projectes esportiu
Esports. Subv. Consell
Esportiu Pla
Estany

10.500,00

TOTAL

10.500,00

10.500,00

BAIXES

ALTES

10.500,00

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
Org
.
11
60
60
60
60
60
60
60
60

40
45
45

Org.
9290
1
4330
2
4320
3
4320
3
4330
3
4330
3
2411
5
2412
1
2411
1
3335
0
3400
0
3400
0

Econom
.
50000
13100
13100
16000
13100
16000
13100
13100
13100

48951
48982
48982

Fons de contingència
-14.610,19
Teixit
empresarial.
Retrib.
Personal
eventual
Desenvolupament turístic. Retribucions
personal eventual
Desenvolupament turístic. Quotes socials
Prospecció
empresarial.
Retribucions
personal eventual

131,94
43,54
131,94

Prospecció empresarial. Quotes socials
Foment del treball. Retribucions personal
temporal
Garantia Juvenil/17 . Personal laboral
eventual
Treball als barris. Personal laboral
temporal
Sales exposicions. Conveni Fundació Lluís
Coromina-Projecte Arts a l’Aula i Exposició
Humans
Esports. Subv. Club Hípic Banyoles-Org.
Festa Sant Antoni Abat
-2.000,00
Esports. Subv. Club Hípic Pla de l’EstanyOrg. Festa Sant Antoni Abat
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

807,84

-16.610,19

43,54
298,32
625,43
5.527,64

7.000,00

2.000,00
16.610,19

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.
Sr. Pau Comas,
Bona nit a tots i a totes. En aquesta proposta, hi trobem una Generació de Crèdit,
d’una subvenció del Comitè Olímpic Espanyol, una aportació de 25.000 €. D’aquests
es generen 10.500€, que van destinats directament al projecte de Tarda Jové, que
porta el terme el Consell Esportiu del Pla de l’Estany . Trobem una modificació per
transferències de crèdit de 16.610,19€, de les quals son per reajustar quotes
socials i sous i salaris i un conveni amb la Fundació Lluis Coromina, pel projecte
d’Arts a l’Aula.
Sr. Joan Luengo,
Explica que s’abstindran com a qualsevol modificació que es presenti tot i que,
algunes ens semblen correctes. Però cal recordar que aquest grup municipal, va
votar en contra del pressupost que el fa possible.
Sra. Alexandra Pazos,
Bon vespre. El nostre vot serà l’abstenció, perquè també vam votar en contra en el
pressupost.
Sra. Roser Masgrau,
Per la mateixa raó, pel vot en contra dels pressupostos, ens abstindrem.

Resultat de la votació: Aprovació acord Modificació de crèdits 30/2018. 9
vots a favor (grup municipal CiU), 8 abstencions (grups municipals Junts
per Banyoles-ERC, CUP, i IdV-IdB. S’aprova per majoria absoluta.

2.3. - Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i
obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat dels
drets i ingressos, com a procediments per a l’exercici de la funció
interventora de l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant l’adhesió a l’acord
adoptat per Diputació de Girona sobre l’assistència a l’exercici de
l’esmentat control.
L’article 3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim
Jurídic del Control Intern de les Entitats del Sector Públic Local (RD 424/2017),
estableix el l’òrgan interventor exercirà el control intern de l’activitat econòmica i
financera del sector públic local mitjançant l’exercici de la funció interventora i el
control financer. La funció interventora té per objecte controlar els actes de les
Entitats Locals que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de
despeses.

L’article 9, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es
podrà substituir, sempre que ho acordi el Ple, pel control inherent a la presa de raó
en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el Ple de l’entitat local podrà acordar el règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el Ple de la Diputació de
Girona, en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de
despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb
efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el
règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els requisits bàsics a
comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, de la
Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord
de 7 de juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici de les actuacions de
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens
adherits al Servei d’assistència de la Diputació de Girona en l’exercici del control
intern de les entitats locals. L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la
Província número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de l’endemà
d’aquesta publicació, i fins a la seva modificació o derogació expressa.
El president de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2018, va aprovar la
sol·licitud d’assistència en l’exercici del control intern d’aquest Ajuntament, d’acord
amb l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD 424/2017, que
estableix que els òrgans interventors podran demanar, a través del president de
l'entitat local, l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels
òrgans competents de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i
comunitats autònomes uniprovincials.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que
preveu el RD 424/2017, de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació
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, l’adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a
l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes
que preveu l’article 9.1 del RD 424/2017.

SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els
termes que preveu l’article 13 del RD 424/2017.
TERCER. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018,
referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’assistència en
l’exercici del control intern per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar
adaptats a l’ACM sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats
en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb
efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el
règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
QUART. Incorporar al present acord els Annexos I i II aprovats en l’acord del Ple la
Diputació de Girona de data 20 de març de 2018, en els quals es relacionen els
Tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim de
requisits bàsics i requisits bàsics a comprovar i els Models d’informes de fiscalització
i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que seran d’aplicació a
l’Ajuntament de Banyoles.
CINQUÈ. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament de Banyoles, que contradigui la normativa vigent en matèria de
control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.
SISÈ. Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.
Sr. Alcalde,
A la Diputació sempre parlem de subvenció i/o ajuts. En aquest cas, és un ajuda
amb espècie. És a dir, hi ha un reglament de control intern de fiscalització de les
administracions locals, que es presta un servei uniforme a tota la demarcació de
Girona pactat amb la Sindicatura de Comptes per tal que tothom faci la fiscalització
de la mateixa manera i que la Diputació pugui prestar les eines per poder fer la
fiscalització a tots els Ajuntament, especialment els més petits, però també els
grans. La Sra. Interventora, creu que és oportú d’adhesió de l’Ajuntament. Per tant,
el que es proposa no és cap delegació, sinó que és d’adhesió.
Sra. Roser Masgrau,
Fem una reflexió, tot i que ens sembla que són mesures obligatòries, però que no
deixem d’entrar en un procés de burocratització molt fort. Ens sembla bé intentar
flexibilitzar el màxim la feina i que aquesta sigui per obtenir el fi que es vol, que és
la claredat i l’eficàcia. És una petita critica d’aquests procés que sembla que se’ns
està arrossegant. Ho trobarem a la moció de les Ampes, en que hi entra el factor de
control. Creiem que té els seus aspectes positius, però també els negatius. Hi
estem d’acord, però cal vigilar que no se’ns mengi la burocràcia.
Sr. Alcalde,
Lluny del que li diré és per crear més burocràcia, aquesta no és la finalitat. La
finalitat, és que per comptes de fiscalitzar-ho tot, que es pugui fiscalitzar la part
que es seleccioni. Ara qualsevol qüestió es fiscalitza. La idea és que es pugui
escollir el que vulgui fiscalitzar. Sra. Interventora, si m’equivoco em corregeixi si

us plau. És que de les mil qüestions de despeses que té l’Ajuntament, no les hàgim
de fiscalitzar totes, sinó les de major quantia. I si això s’unifica molt millor. En tot
cas estic d’acord amb el tema de la burocratització.

Resultat de la votació: Aprovació del model de control intern en règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les
despeses i obligacions i del control inherent a la presa de raó en
comptabilitat dels drets i ingressos, com a procediments per a l’exercici de
la funció interventora de l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant l’adhesió a
l’acord adoptat per Diputació de Girona sobre l’assistència a l’exercici de
l’esmentat control. 15 vots a favor, (grups municipals CiU, Junts per
Banyoles-ERC, i ICV-IdB), 2 abstencions (grup municipal CUP). S’aprova
per majoria absoluta.

3.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Sr. Alcalde,
D’assumptes sobrevinguts, hi hauria una moció que s’ha presentat avui a les 9:16
hores del matí, de les Ampes del Pla de l’Estany. Acabem de llegir un manifest aquí
fora. I s’han incorporat al Ple. Els dóna la benvinguda. Tots els grups municipals
accepten la moció.
Es proposa l’aprovació per a la incorporació de la Moció, a l’Ordre del dia. S’aprova
per Unanimitat.
Moció que presenten totes les AMPES del Pla de l’Estany, per donar suport
a la gestió dels menjadors escolar per part de les AMPES
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té delegada la competència dels 12
menjadors de les escoles de primària de la comarca, dels quals 11 són gestionats
directament per les AMPES de la comarca en diferents modalitats de gestió
depenent de cada centre educatiu.
Aquesta gestió, tot i comportar una dedicació i esforç important per aquestes
entitats i els seus membres, permet exercir un control més directe d'aquest espai
educatiu. Això facilita, d'una banda, una flexibilitat per adaptar les condicions del
menjador, tant pel que fa la menú com al monitoratge a les necessitats i interessos
de l'alumnat i les seves famílies.
De l'altra, permet que, en coordinació, amb els centres educatius, s'integri la tasca
del menjador escolar al projecte educatiu del propi centre. Així, la gestió de les
AMPES i permet vetllar pels aspectes dietètics i hàbits alimentaris i també per tots
els aspectes educatius relacionats amb els mateixos i amb l'esbarjo durant l'estona
del menjador.
Doncs bé, ara el Consell Comarcal del Pla de l'Estany ja ha comunicat a algunes
associacions de famílies que no els renovarà el conveni de gestió i que portarà tota
la gestió dels menjadors directament, fent un concurs públic entre diferents
empreses. AI mateix temps, però, la informació és confusa i les entitats demanen
poder afrontar aquest debat amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany en una
taula de treball conjunta.

Aquesta situació ha generat alarma i molts dubtes entre les AMPES que veuen en
aquesta operació un greu perill degut a que comportarà una important pèrdua de
control sobre els aspectes del menjador escolar dificultant enormement l'adaptació
a les necessitats i al projecte educatiu de cada centre. No serà una gestió de
proximitat com fins ara.
La FAPAC dóna tot el suport a les AMPES de la comarca amb la seva reivindicació
entenent que encara queda marge legal perquè aquesta gestió es pugui fer des de
les associacions, que recordem són sense ànim de lucre.
Per aquestes raons sol·licitem:
1. Que aquest Ajuntament insti a la Generalitat, i concretament al Departament
d'Ensenyament, a que trobi una fórmula jurídica per tal que les AMPES puguin
gestionar els menjadors escolars.
2. Que paral·lelament aquest Ajuntament insti al Consell Comarcal del Pla de
l’Estany a buscar alternatives de sistema de gestió dels menjadors mentre no es
trobi la fórmula jurídica abans esmentada, per tal de preservar el sistema actual de
gestió per part de les AMPES que hi estiguin interessades
3. Que es traslladi aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i al
Departament d'Ensenyament.
Sr. Joan Luengo,
Per explicar el vot. El vot és favorable. Estem totalment d’acord que la millor gestió
del que passa a l’escola i que afecta als alumnes, s’ha de fer per part de l’Associació
de mares i pares o de l’Associació de famílies de les AMPES O LES AMIPAS. És
veritat que últimament hem tingut converses amb la Regidora i Consellera
d’Ensenyament en relació aquest tema. Des del primer moment, hem fet varies
propostes. Sí és que es veiem obligats a fer la contractació a través del Consell
Comarcal, cosa que a dia d’avui encara no està del tot clar, perquè hi ha informes
contradictoris, i sembla que hi ha una escletxa que podria permetre fer la gestió per
part de l’AMIPA, és veritat que amb la Regidora i Consellera, l’Ester, hem compartit
la mateixa idea que si es permet, aquest sigui gestionat per a les AMIPAS. També li
hem proposat que un cop obligats, els pacs han de ser els més petits possibles, i
que han de ser fets a mida i segons les directrius de l’AMPA o de l’AFA, que hi hagi
una Comissió de seguiment que tingui majoritàriament representació l’AMPA, i que
el poder de decisió, recaigui sobre aquesta. Que el control dels diners, sigui obert i
que els puguin gestionar directament les AMPES, sempre que sigui possible. En els
darrers dies des de Iniciativa, i del nostre grup parlamentari Catalunya en Comú,
Podem, al Parlament de Catalunya, estem mirant si podem obrir una escletxa al
Parlament amb una modificació de la llei que permeti la gestió per part de les
AMPES. Potser el més intel·ligent, seria esperar que hi hagués un Conseller/a, i que
reuneixi el MUCE o la FAPAC i que busquin una línia conjunta de treball i fer
possible la gestió directa. És veritat que en aquest procés, hi ha hagut algunes que
s’haurien d’haver fet millor No és una qüestió de la Regidora que a portat el tema,
sinó de tots els Regidors/es d’aquest Ajuntament, que sempre hem dir que fer
reunions en petit comitè no és bo, perquè dóna la sensació que “divide y venceras”,
i quan s’ha de tractar un tema que afecta a moltes AMPES, el millor és fer una feina
conjunta.

No hem demanat les actes de les reunions, i no sabem si se n’han fet. També ens
sembla estrany que hi hagi informes d’administracions que no estan afectades, com
la Diputació de Girona, la qüestió afecta al Consell Comarcal, per tant qui havia
d’emetre l’informe, havia de ser el Departament d’Ensenyament i no la Diputació de
Girona. Seguim dient que estem a favor la gestió de l’AMPA, i creiem que el més
intel·ligent, és deixar un any de marge. Estem d’acord amb els tres acords de la
moció, i nosaltres votarem a Favor, i seguirem treballant perquè la gestió continuï,
sent de les AMIPAS.
Sr. Non Casadevall,
El nostre grup municipal, votarà a favor de la moció, estem d’acord amb els tres
punts de la moció, així ho hem dit al Consell Comarcal, i ho hem defensat on se’ns
ha convidat i on s’ha treballat. Entenem que la gestió directa és la millor. El nostre
grup Parlamentari al Parlament de Catalunya, està treballant per aquesta
moratòria, i dins les escletxes que s’hi ha trobat, el Consell està treballant amb
certes garanties, ja que s’havia arribat a un consens i compromís que es faria un
vestit a mida per a cada AMIPA. Per això hem votat a favor de la urgència de la
moció i votarem a favor de la moció.
Sr. David Juan,
Expliquem el nostre posicionament. El nucli del problema, és que no està clar per
part del Departament, quin és el model de gestió dels menjadors, en el seu
moment es va passar a les AMIPAS, perquè el Departament va considerar que era
massa complicat, i ara les AMIPAS, tenen la infraestructura muntada, i han tret tot
el rèdit que han pogut de la gestió dels menjadors, assumint grans responsabilitats.
I per algun motiu, el Departament decideix tornar a canviar al marc en el qual ens
movíem. Aquests canvis de plantejament, són els que provoquen inseguretat. Ja
que les AMPAS, AMIPAS, AFAS, Associacions de pares, s’havien organitzat per tal
de controlar els menjadors, i alhora, permetia dotar a l’escola de recursos que el
Departament no donava, o podien garantir a l’escola de projectes de menjadors
ecològics, o de proximitat etc. Ara amb aquest canvi de plantejament, poden veure,
com tot el que han treballat, retrocedeixi. És evident que si el Departament diu que
s’ha de gestionar d’aquesta manera ,el Consell Comarcal, es veurà obligat a fer-ho,
ja que aquest és un intermediari. En converses amb la Regidora, i Consellera,
sabem que s’ha intentar explicar el màxim de bé possible. Sabem que ve molt
condicionat pel Departament. Ens agradaria que l’AFAPAC, i les associacions fossin
capaces d’asseure’s i pactar un model a llarg termini. I que el que es decideixi,
sigui de l’agrad de tothom, que pugui perdurar, i que permeti a les AMPES, tirar
endavant amb la seva activitat. Que les AMPES, portin el menjador, genera uns
problemes de responsabilitats i de control públic d’una despesa en un servei públic,
alhora, que dota d’una proximitat i una capacitat de fer uns menjadors d’acord amb
la filosofia i plantejament de l’escola. És per això que el nostre grup votarà a Favor
de la moció.
Sr. Jordi Congost,
Bona tarda. D’acord amb les paraules que s’han dit per part dels tres grups
d’aquest plenari. Nosaltres també votarem a Favor de la Moció. Interès polític per
canviar el model de gestió que s’ha dut a terme durant tots aquests anys, no en
tenim cap. Aquest model ha funcionat, cada escola amb la seva singularitat, i ha
permès donar un bon servei de menjador en general. Ha permès que cada AMPA,
en funció del seu projecte educatiu, associat a un model, ha permès que es
poguessin finançar i que aquest repercutís a l’escola. Per tant, el nostre grup no té
cap interès en canviar el model de gestió. I estem d’acord amb els tres punts que

presenta aquesta moció. Discrepo amb el què ha dit el Sr. Luengo, i és que sí que
s’han fet reunions amb petit comitè, però també se n’han ofert obertes a totes les
AMPES, hi ha hagut diverses tipologies de reunions, per poder desencallar aquesta
qüestió. De moment, els juristes, no han trobat cap formular per poder-la
desencallar. Estem pendents de l’AFAPAC, que sembla que poden trobar una
escletxa per poder donar cobertura a la demanda de les AMIPAS i arribar a un bon
acord. Per tot això, hi votarem a Favor, i continuarem treballant per mantenir el
model actual.
Resultat de la votació: Moció que presenten totes les AMPES del Pla de
l’Estany, per donar suport a la gestió dels menjadors escolar per part de
les AMPES. S’aprova per unanimitat.
Aplaudiments per part del públic per a l’aprovació de la moció.

4.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS.
Sr. Joan Luengo,
Bona nit. Tres peguntes. Una ja s’ha comentat, però volem que quedi per escrit,
són els bancs de davant de l’asil, els que hi havia ja s’han tret, esperem que se’n
posin uns de nous, sobretot els de la cantonada, que són els que porten anys
reclamant. Esperem que es posin aviat. En segon lloc, el tancament de l’espai de
l’Skate parc, ens han fet arribar un suggeriment que li manca una tanca perimetral,
sembla que en algun moment un skate ha sortit al carrer, i pot ser un perill. Per
últim demanem, perquè ens ha costat moltíssim trobar els projectes que estan a
exposició pública. Demanaríem si es pot crear una mena d’alerta que quan es pengi
un projecte, en els Regidors, i a algunes entitats o associacions, que es creguin
oportunes, es pugui reenviar la informació. Un veí em va demanar com serà el
projecte del carrer Rotes, i no me’n havia adonat que ja estava penjat, em va
passar igual amb el Projecte dels desmais, a més el projecte és diferent al que
vostès ens vam presentar, abans hi havia un cercle, i ara hi ha una estructura de
fusta. No passa res, però demanem que se’ns avisi. I si es pot també a la
ciutadania.
Sr. Alcalde,
Bancs de l’Asil. S’hi posaran. A l’espera de la tala dels pins que tenen al patí.
Perquè s’hi generen molts problemes. El tancament de l’Skate parc. La tanca està
encarregada. És una tanca que anirà a la part perimetral del carrer. No es tardarà a
instal·lar-la. El tema de l’exposició pública dels projectes. Tots els projectes, estan
penjats a la seu electrònica. Si vostès volen que els avisem cap problema.
Sra. Alexandra Pazos,
En el final del C/ Valls, hi ha un cediu el pas, pels que venen de la Ronda Monestir,
la prioritat del costat del C/ Valls, no està marcada. Demanem si s’hi pot col·locar.
Tema dades de les olors de Ronda Monestir. Avui ens les han enviat. Perquè
l’Ajuntament no signa el cartell de la Sardana per la llibertat. Hem vist que en el
cartell, no hi ha la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles. I com va anunciar el
Sr. Millo, (Delegat del Govern Espanyol), ha enviat una carta a tots els
Ajuntaments. Ens agradaria saber si l’Equip de Govern, l’ha respost. Creiem que la
decisió s’hauria de fer pública. I en relació a les últimes actuacions que s’han fet a
la ciutat, sembla que s’hagin acatat tots els punts de la carta. Entenem que el

carrer mai pot ser neutral, perquè és de tots i totes, i és el lloc on s’ha de
manifestar la llibertat d’expressió, fer el contrari és atemptar amb aquest dret
fonamental. Volem recordar en aquest plenari, que l’Ajuntament ha aprovat
diverses mocions de suport als presos polítics. Mocions que denunciaven
l’excepcionalitat que està vivint el nostre país, defensant la llibertat d’expressió,
defensant els CDR. És per això que no entenem, que sigui el mateix Ajuntament
que sembla que persegueixi els col·lectius de persones que posen en manifest la
situació d’injustícia i la retallada de dret que estem patint.
Sr. Alcalde,
Tema: C/Valls, està contestat. Tema de les olors, ja el té. Tema de la sardana per a
la llibertat, no és organitzada per a l’Ajuntament, però tenen tot el nostre suport
amb tot el que faci falta. La qüestió ha estat pactada amb els organitzadors.
L’Ajuntament no es pot apropiar d’una activats que no organitza.
La carta del Sr. Millo, la vaig rebre, la tinc l’he llegit, i està arxivada. No hi haig de
fer cap manifestació, perquè no s’ha pres cap decisió. Nosaltres vam aprovar la
moció de donar suport als CDR, tal com he dit a la reunió de Junta de Portaveus
d’abans d’aquest plenari, tot el suport als CDR, a la condemna a la repressió, tot el
suport en el Procés, i penso que ningú d’aquest plenari, és sospitós, perquè tothom
ha manifestat el que havia de manifestar, al llarg d’aquests mesos. Crec que ens
hem posicionat clarament davant d’aquesta repressió, en el balcó de l’Ajuntament,
també hi queda manifestat. Entenem que per anar en contra de la repressió no s’hi
val tot, i per això hem de prendre aquestes mesures. Nosaltres hem respectat i
respecten les actuacions dels CDR, i no hi ha cap ganes d’anar-hi en contra.
Nosaltres hem de vetllar per la via pública. En el cas del missatge que deia “Puta
Policia”, ens va semblar que no hi havia de ser, perquè tenim funcionaris de la
Corporació treballant. Evidentment no tenien autorització. Nosaltres ho hem
respectat. Hi havia frases que no s’adequaven, malgrat fossin d’una lletra d’una
cançó. Miri si són solidaris amb la llibertat d’expressió, que si han vist la
programació, (a)phònica, hi ha el raper Valtonyc. Hem ofert a tots els portaveus,
que abans de qualsevol gestió en parlem, igualment que amb els CDR, a fi i
efectes de posar-nos d’acord per a qualsevol acció a realitzar.
Sra. Roser Masgrau,
Tenim unes quantes preguntes. El dia 27 d’abril, vaig assistir a la inauguració del
6è Cicle de conferències d’actualitat arqueològica de les comarques gironines al
Museu Darder, i la primera conferència, era sobre el sistema defensiu sobre el
Monestir de St. Esteve de Banyoles, L’arqueòloga Sra. Almudena Garcia, va fer la
descripció de les campanyes que hi havia fet, dels anys 2011 i 2016. Va destacar
l’alt valor de les troballes sobretot de les últimes. Va manifestar que trobava difícil
fer-ho compatible amb la noves edificacions. Això ratifica el nostre prec reiterat, de
convertir aquest espai, en un espai arqueològic públic. El vull dir avui, és un
comentari que dir la Sra. Garcia, i crec que és molt urgent, i és que des de l’última
campanya, no s’han protegit les restes, estan a l’aire lliure, i hi ha crescut les
herbes, i amb tot el que ha plogut, s’estan desfent. Amb qualsevol jaciment
arqueològic, el que es fa es cobrir-ho, demanava amb urgència que es poguessin
cobrir les restes per tal de preservar-les, aquest és el nostre prec.
Sr. Xavier Carreras,
La vorera que s’ha renovat de la Roda Monestir, darrera Can Brugada, és molt
estreta. S’han pensat posar-hi una barana de protecció ?. L’altre petició és sobres
els catàlegs pels enterraments de la gent. M’han comentat el que els ha costat, i no
té res a veure amb els preus econòmics del que s’havia parlat. Potser no hi ha prou

divulgació sobre els preus. La pregunta és si això es controla, ja que informació no
la donen els de l’oficina de Banyoles, sinó que la donen unes persones de
Barcelona.
Sr. Alcalde,
Respecte a la última pregunta. La informació està penjada a la Web de Memora, i
aquesta ho ofereix quan hi ha un enterrament. El que passa és que són uns pacs, i
quan es volen més coses de les que hi ha al pac, tot són suplements que fan que el
cost del pac, s’incrementi. He parlat amb diverses persones, i m’han dit que
Memora els havia informat dels pacs. En cas contrari, Memora ho ha corregit, però
el que no poden fer és un descompte addicional del pac. No és un servei municipal,
el que fa l’Ajuntament és vetllar perquè s’ofereixin els pacs.
El tema de la barana de la Ronda Fortià, és un tema que s’ha discutit. Ens ho
mirarem i ho tornarem a plantejar.
Tema del monestir. Estem d’acord, i demanarem a l’arqueòloga que ens passi la
manifestació per poder-lo passar a la propietat per tal que es dugui a terme la
protecció de les troballes.
Sra. Roser Masgrau,
La situació és la que és, es pot visualitzar, i l’Ajuntament pot fer actuar a la
propietat que és a qui li toca. Com a ciutat, soms els afectats, tenim un patrimoni
catalogats, que s’està deteriorant.

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
20:20h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.

