
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRI DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
12 DE DESEMBRE DE 2017 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 17:30 del vespre del dia 12 de 
diciembre de 2017, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària 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: 
 
 
1.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

1.1.- Resolució del conveni interadministració amb el Consorci de l'Estany 
per la gestió del Museu Darder i aprovació del seu traspàs a favor de 
l'Ajuntament de Banyoles 

En data 28 de maig de 2010 es va signar un conveni de col·laboració administrativa 
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci de l’Estany per a la gestió del Museu 
Darder-Centre d’interpretació de l’Estany- amb la voluntat d’optimitzar la gestió 
dels recursos disponibles del Museu Darder i del Consorci i de racionalitzar els 
efectius materials i humans disponibles. Aquest conveni es va subscriure en una 
conjuntura econòmica que va comportar una important davallada dels recursos 
econòmics públics, fet que va comportar replantejar la viabilitat dels serveis que es 
prestaven en aquell moment (Pla de sanejament). S’establia una vigència del 
conveni fins a 31 de desembre de 2013. 

El conveni va establir que el Consorci de l’Estany assumia la gestió del Museu 
Darder-E.I.E., ubicat a la Plaça dels Estudis,2 de Banyoles. Pel que fa al personal, 
també establia la subrogació de les places de conservadora de Museus i de 
Conserge de Museus, personal en règim laboral de l’Ajuntament com a personal del 
Consorci de l’Estany, d’acord amb l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

En relació amb la plaça de Director dels Museus, com a plaça de personal eventual 
s’establia el seu cessament com a càrrec eventual de l’Ajuntament amb efectes del 
dia 30 de juny de 2010 i la seva incorporació a la plantilla del Consorci. En data 1 
de gener de 2015 el Director dels Museus fou novament nomenat com a personal 
eventual de l’Ajuntament arran de la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 



 
 
 
 
reguladora de les bases del règim local per LARSAL, que impossibilitava que els 
consorcis disposessin de personal eventual. 

El conveni de data 28 de maig de 2010 fou objecte d’una addenda en data 1 de 
gener de 2011, vigent per l’exercici 2011, en la qual s’establia que el servei de 
consergeria de l’equipament municipal de la Biblioteca comarcal el portaria a terme 
el Consorci de l’Estany. 

En data 30 de gener de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar un nou conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci de l’Estany per a la gestió 
del Museu Darder-Centre d’interpretació de l’Estany, el qual es va signar el dia 1 de 
febrer de 2017 que preveu les següents obligacions: 

1.- COMPROMISOS DEL CONSORCI DE L’ESTANY 

 

El Consorci de l’Estany assumirà la gestió del Museu Darder-E.I.E., ubicat a la 
Plaça dels Estudis, núm. 2 de Banyoles, durant la vigència d’aquest conveni i 
d’acord amb les condicions següents: 

 

1. Els òrgans de govern del Consorci, conjuntament amb el Regidor/a de 
Cultura, el Coordinador/a de Patrimoni i la Cap de Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Banyoles, tindran plena capacitat per establir els objectius i 
directrius de funcionament del Museu. 

2. Pel que fa a la cessió dels espais del Museu Darder caldrà aplicar en tot 
moment el que estableix el Reglament d’ús i gestió de diverses sales del 
Museu Darder-E.I.E. vigent. 

3. Fer-se càrrec de la contractació del personal necessari per a l’obertura i 
funcionament òptims del Museu. 

4. Fer-se càrrec del manteniment i conservació de l’edifici. 
 

2.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 

L’Ajuntament de Banyoles assumirà, per la seva banda, els següents 
compromisos: 

1. Els serveis educatius/pedagògics del museu, conjuntament amb el Museu 
Arqueològic i la resta de jaciments o elements patrimonials de la ciutat. 

2. El suport informàtic. 
3. Personal. L’any 2010, la gestió del Museu Darder va implicar el traspàs 

amb efectes 1 de juliol d’aquell any de l’entitat productiva i, en 
conseqüència, de tots els mitjans necessaris per al seu correcte 
funcionament, amb inclusió de part del personal de l’Ajuntament de 
Banyoles, de conformitat amb l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, que 
hi estava adscrit i que actualment incorpora els següents llocs de treball :  

 

a. Nom Plaça: Conservadora Museus 
b. Categoria: Titulat superior 
c. Ocupada: G. G. T. 
d. Règim: laboral 
e. Contracte: Contracte laboral indefinit 



 
 
 
 

f. Antiguitat:12/09/1990 
g. Retribucions anuals:30.544,08.-€  

 

a. Nom Plaça: Conserge Museus 
b. Categoria: agrupació professional 
c. Ocupada: C. R. M.. 
d. Règim: laboral temporal 
e. Contracte: Contracte temporal interinitat 
f. Antiguitat: 
g. Retribucions anuals:7.336,91 -€. 
 

En cas d’amortització de places, l’Ajuntament es farà càrrec, si s’escau, de les 
despeses que això pogués originar. 

 

El conveni estableix una vigència durant tot l’exercici  2017 i es prorrogarà 
anualment  de forma tàcita fins a un límit de quatre anys, llevat que, amb una 
antelació mínima de tres mesos, qualsevol de les parts denunciï la seva finalització 
o, en el seu cas, la voluntat de no prorrogar més.   

Atès que l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques disposa que els convenis es poden resoldre per acord 
unànime de tots els signataris. 

Vist l’informe emès pel Coordinador de Patrimoni i Director dels museus, en què 
s’argumenta la necessitat de retornar la gestió del Museu Darder a l’Àrea de Serveis 
a les Persones de l’Ajuntament de Banyoles per tal de fer viable una gestió integral 
dels dos museus existents (Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i Museu 
Darder-E.I.E.), optimitzar els recursos existents i cohesionar novament la política 
patrimonial municipal. 

Es per tot això que es proposa l’adopció dels següents acords : 

 

PRIMER.-Resoldre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Consorci de l’Estany per a la gestió del Museu Darder-Centre d’interpretació de 
l’Estany, signat el dia 1 de febrer de 2017, amb efectes del dia 1 de gener de 2018. 

 

SEGON.-Acordar, amb efectes de l’exercici 2018, el reintegrament a la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de les places següents : 

 

Nom Plaça: Conservador/a Museus 
Categoria: Titulat superior 
Ocupada: G. G. T. 
Règim: laboral 
Contracte: Contracte laboral indefinit 
Antiguitat:12/09/1990 
Retribucions anuals:  31.933,84 €  
 

 



 
 
 
 

Nom Plaça: Conserge Museus 
Categoria: agrupació professional 
Ocupada: - 
Règim: laboral temporal 
Contracte: - 
Antiguitat: 
Retribucions anuals:   18.743,06 € 
 

TERCER.- Assumir les despeses de manteniment i conservació de l’edifici del 
Museu Darder a partir de l’1 de gener de 2018, substituint el Consorci en aquells 
contractes vigents subscrits i en vigor. Això implicarà el canvi de nom del titular del 
subministrament elèctric del Museu Darder (número de comptador 63001216) a 
nom de l’Ajuntament de Banyoles, i no pas del Consorci de l’Estany, amb efectes 1 
de gener de 2018.  

 

QUART.- L’eficàcia d’aquest acord queda supeditada a la conformitat del Consorci 
de l’Estany, a l’empara de l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic de les administracions públiques. 

 

CINQUÈ.- Trametre aquest acord a l’Enginyer municipal, a efectes que procedeixi a 
efectuar el canvi de nom del titular del comptador del subministrament elèctric del 
Museu Darder (comptador 63001216) a nom de l’Ajuntament de Banyoles, amb 
efectes 1 de gener de 2018. 

 

SISÈ.- Trametre aquest acord al Consorci de l’Estany i al personal afectat. 

 

SETÈ.- Trametre aquest acord a la Cap d’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de 
Banyoles per tal que coordini: 

 

1. La reincorporació de la informació i enllaç sobre el Museu Darder a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Banyoles (enllaç al web dels museus de Banyoles) 

2. La incorporació al catàleg de tràmits de la seu electrònica de la informació 
sobre el reglament d’ús i gestió del Museu Darder i la instància normalitzada 
a efectes de sol·licitar la cessió i/o lloguer dels espais del museu.  

3. La incorporació del personal del Museu Darder (Conservadora i conserge) a 
la xarxa informàtica de l’Ajuntament (correus electrònics i el que sigui 
necessari). 

 

La incorporació al sistema d’expedient electrònic bpm de la gestió administrativa 
del Museu Darder, amb el que comporta a efectes de permisos al personal de 
l’equipament, i a fi d’integrar-los a la gestió administrativa de l’Ajuntament. 
 



 
 
 
 
Intervenció 
 
Sr. Alcalde  
Faig un petit resum històric. L’any 2010, l’Ajuntament fa un Pla de Sanejament, I 
es traspassa la partida pressupostària i el Museu Darder, al Consorci de l’Estany, on 
hi ha tingut i té la seva oficina.  
L’any 2013, el Pla de sanejament es va acabar, havent donat els seus fruits. Per 
tant el Museu es podia tornar a reincorporar a l’Ajuntament. És cert que en aquests 
moments hi ha haver una gran disminució de les subvencions per part de la 
Generalitat, i l’Ajuntament va creure que des dels Consorci s’hi podia aportar més 
diners. Per això s’hi va mantenir prorrogat des dels anys 2014, fins a l’actual 2017.  
A partir d’ara hi haurà uns nous Estatuts del Consorci de l’Estany on hi queda clar i 
definit, les aportacions que s’hi han de fer per part de les diferents administracions. 
Calculo que a finals de mes gener ja es puguin aprovar els Estatus, amb el vist i 
plau de la Generalitat . 
En base això pensem que és en aquest Ple de Pressupostos quan s’ha de retornar el 
Museu Darder a l’Ajuntament .  
 
Sr. Joan Luengo, Portaveu del grup municipal ICV-IdB:  
El nostre grup està content que el Museu Darder retorni a ser gestionat per part de 
l’Ajuntament, perquè bé, com diu l’informe, facilita moltes coses. Nosaltres sempre 
hem estat partidaris que es gestiones des de l’ajuntament, i no fer l’enginyeria 
econòmica que es va fer en el 2010, després d’un pla de sanejament i passar-lo 
fictíciament  al Consorci de l’Estany. Nosaltres l’any passat en el Ple dels 
pressupostos, ja vam demanar que es tornes la gestió i que ens preocupava el que 
pogués passar amb el Museu darder i amb el Consorci de l’Estany , després de 
finalitzar el programa LIFE de la Unió Europea que s’acaba aquest any. Ens 
preocupa perquè juntament amb la documentació que s’aporta, creiem que hi 
hauria d’haver-hi un document que expliques quin és el futur i quin és l’objectiu del 
Museu Darder, en els propers anys. Ara que l’Ajuntament gestiona els dos museus, 
potser seria bo saber quina visió més global tenim. Quin és l’objectiu de la 
Regidoria de cultura amb aquests equipaments.  
També ens preocupa que se li tregui una part de responsabilitat al Consorci, i ens 
preguntem que passarà amb el Consorci a partir d’ara ? . I si serà un ens de 
referència de gestió del medi natural o passarà a ser un gestor de l’estany . Els 
dubtes que ens genera, fan que el nostre vot sigui l’abstenció.  
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP :  
També ens falicitem que la gestió del Museu Darder, passi a ser de l’Ajuntament. 
Entenem que això ens permetí anar una mica més enllà, i  poder fer un plà de 
gestió dels dos equipaments museístics . Alhora insistir cap on es volen portar. 
Entenem que aquest conveni cal fer-hi una revisió i adaptar-lo a les necessitats de 
la ciutat. L’Alcalde ens s’ha explicat que és una qüestió que ve del 2010 i que li 
convé una actualització i aportar un debat de com gestionem els dos museus alhora 
lligat a una visió més global de ciutat  o un pla de cultura que permetés entendre la 
gestió d’aquests equipament , sinó de com l’integraríem amb la resta 
d’equipaments culturals de la ciutat. Per aquesta raó el nostre vot serà en contra.  
 
 
Sra. Roser Masgrau Planas. Portaveu del grup municipal Junts per 
Banyoles :  
El nostre grup votarà favorablement, perquè ho havíem demanat diverses vegades i 
ens sembla lògic que el Museu Darder entri dins les tasques que realitza el nostre 



 
 
 
 
consistori. Però veuríem amb bons ulls que es replantegés aquest paquet museístic 
de la ciutat que li caldria una nova visió .  
També ens preocupa el Consorci. Voldríem que aquesta decisió formes part d’un 
projecte més ampli de redifinició  del Consorci perquè és l’entitat adequada per 
gestionar el nostre patrimoni natural des d’un àmbit de cooperació amb altres 
municipis de la comarca, alhora poder estudiar i valorar figures de protecció, si s’ha 
d’anar cap a un parc natural, projectes de difusió  turística, perservació del 
paisatge, etc.  
Tenim en compte que s’acaben els recursos del Projecte LIFE. Demanaríem que es 
treballes en un Consorci ple de contingut i amb més capacitat de gestió i amb més 
representació d’altres pobles de la comarca.  
 
Sr. Alcalde.  
Bé tots hem anat molt més enllà avui només aprovem el traspas si o no del Museu 
Darder a l’Ajuntament. 
Han dit que estant contents del traspàs però que hi votaran en contra. No ho acabo 
d’entendre perquè això és el que vostès varen dir en el Ple dels pressupostos de 
l’any passat. Això és el mateix que varen dir en el passat Ple, que estan a favor de 
pujar l’ICIO però que hi voten en contra.  
Vostè Sr. Luengo, diu que hi està d’acord però que s’abstindrà en el vot.  
Avui només demanem si es pot traspassar, si o no, la resta se’n pot parlar. La 
direcció serà la mateixa. La museïtzació sabem vostès que es va demanar un 
projecte a feder el qual es va denegar, ara està concedit per portat-ho a terme 
l’any 2020-2021, en fons europeus. Tot això se’n ha de parlar. No ens 
embrancarem amb un projecte com aquests, sense que hi hagi el màxim de 
consens, Avui fem una cosa senzilla, no per enginyeria econòmica sinó per 
necessitat econòmica del 2010 es va haver de fer el traspàs del Museu. L’any 
passat en el plenari, recordo que vaig dir que per coherència no puc realitzar el 
traspàs, per tant ara que amb coherència podem, és el que proposem. El que em 
sap greu és que aquella unanimitat que hi va haver l’any passat per dir que el 
Museu havia de tornar a l’Ajuntament, no hi sigui ara. Si rellegeixen l’acta de l’any 
passat, veuran que vaig dir que hi estàvem d’acord, però que estan en el Govern, 
de vegades hi ha coses que no es poden fer. Enguany, amb aquests nous Estatuts i 
amb una unanimitat amb l’Ajuntament de Porqueres, m’estranya que no hi hagi 
aquesta unanimitat que se’ns va donar l’any passat. El que es demana avui és 
aquest traspàs. El que vostès hi ha afegit totalment parlable, quan vostès vulguin el 
Regidor està a la seva disposició.  
El Sr. Luengo fa una dies que manifestava que després del LIFE que passarà amb el 
Consorci. Crec que en van parlar a la Comissió Informativa d’aquest plenari. Cal fer 
un esforç perquè aquest Consorci pugui tenir vida pròpia amb la gestió del 
patrimoni no de tota la comarca Sra. Masgrau, en tot cas de Banyoles i de l’àmbit 
de Porqueres, en tot cas també de Fontcoberta per la part que tenen. Veurà que en 
el pressupost hi ha una aportació de 40 a 60 mil euros,  un 50% més d’aportació,  
la Diputació de Girona, també ho té pressupostat i la Generalitat també. Aquestes 
pressupost serà aprovat en el Ple de la propera setmana. El volem aprovar perquè 
aquest Consorci sigui viable de fer la gestió del patrimoni natural que està fent ara. 
L’òptim seria poder aprovar 10 milions més però hem de comptar amb el que tenim 
i ara podem comptar amb això. Cal dir que per part de l’Ajuntament de Banyoles, 
s’ha posat molts més recursos, igualment que n’han posat l’Ajuntament de 
Porqueres, la Diputació de Girona i la Generalitat, malgrat no tenir pressupost del 
2018. Amb tots aquests esforços val a dir que hi haurà Consorci després del 
Projecte LIFE. Actualment el Consorci porta 3 projectes LIFE, i gestionar-ho després 



 
 
 
 
que no hi hagi LIFE, serà diferent, però tot està previst perquè entre tots ho 
puguem aconseguir.  
Ara si em permetem posarem a votació el traspàs del Museu Darder a l’Ajuntament.  
 
 
Votació de l’acord. RESOLUCIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRACIÓ AMB 
EL CONSORCI DE L'ESTANY PER LA GESTIÓ DEL MUSEU DARDER I 
APROVACIÓ DEL SEU TRASPÀS A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES: 
14 vots a favor (grups municipals, CiU i Junts per Banyoles ), i 2 vots en 
contra ( grup municipal CUP ) i  1 abstenció ( grup municipal ICV-IdB) . 
S’aprova per majoria absoluta.   
 
 
 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

2.1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL  I DE LA PLANTILLA 
ORGÀNICA DE PERSONAL DE L'EXERCICI  2018 

 
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2018, així com la 
seva documentació annexa i complementària. 
 
Vist l’informe econòmic - financer de la Intervenció. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, del Projecte de Pressupost de l’exercici de 2018, 
d’acord amb allò establert en l’apartat 1r. de l’article 168 del R.D. 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Alcalde – President. 
 
Vist el projecte de pressupost 2018 a aprovar per acord del Consell Plenari del 
Consorci de l’Estany, que se celebrarà properament. 
 
Vista el projecte de pressupost 2018 a aprovar per la Junta General del Consorci 
Esportiu de l’Estany de Banyoles, a celebrar el dia 30 de novembre de 2017. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, adoptar els següents  
 
A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2018 que 
ascendeix a la quantitat de 19.985.000,00 euros d’ingressos i la mateixa quantitat 
de despeses segons el detall següent: 
 



 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol Denominació 2018 Ordinari/Capital
I Impostos directes 7.753.730,00
II Impostos indirectes 150.000,00
III Taxes i altres ingressos 4.709.000,00
IV Transferències corrents 5.010.670,00
V Ingressos patrimonials 317.000,00 17.940.400,00
VI Alienació Inversions 0
VII Transferències de capital 394.600,00
VIII Actius Financers 0
IX Passius Financers 1.650.000,00 2.044.600,00
TOTAL Ingressos 19.985.000,00 19.985.000,00  
 
ESTAT DE DESPESES 

Capítol Denominació 2018 Ordinari/Capital
I Despeses de personal 5.818.100,00
II Despeses corrents 7.052.300,00
III Despeses financeres 152.500,00
IV Transferències corrents 2.784.470,00 15.807.370,00
V Fons de contingència 120.000,00 120.000,00
VI Inversions 2.123.000,00
VII Transferències de capital 284.630,00
VIII Actius financers 0,00
IX Passiu financers 1.650.000,00 4.057.630,00
TOTAL Despeses 19.985.000,00 19.985.000,00  
 
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació. 
 
Tercer.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent a 
l’exercici de 2018, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents del 
decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
servei de les Entitats Locals. 
 
Quart.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral consolidat, integrat per 
l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany 
de Banyoles segons el detall següent: 
 
Ens Import  

Ajuntament 1.954.406,26 

Consorci Estany 169.900,00 

Consorci Esportiu 37.196,37 

Total 2.161.502,63 
 
Cinquè.- Aprovar el Pressupost consolidat, integrat per l’Ajuntament de Banyoles i 
el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i el Consorci de l’Estany, amb un 
import total de 20.284.603,00 euros 
 



 
 
 
 

Pressupost 
consolidat 

Ajuntament Consorci 
Estany 

Consorci 
Esportiu 

Ajustaments 
TOTAL 

Transf. 
internes 

Pressupost 
ingressos 

19.985.000,00 308.603,00 86.000,00 -95.000,00 20.284.603,00 

            
Pressupost 
despeses 

19.985.000,00 308.603,00 86.000,00 -95.000,00 20.284.603,00 

 
 
Sisè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que determina la 
legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini d’exposició al públic no es 
presentin al·legacions ni suggeriments. 
 
Sr. Pau Comas, Regidor. 
Avui el pressupost 2018 que presentem és un pressupost sòlid de caràcter 
continuista, perquè seguim les accions programades en el programa electoral i 
garanteix la prestació dels serveis públics municipals amb estandars d’alta qualitat 
que son  la tònica habitual d’aquests govern que és la de no augmentar la pressió 
fiscal als nostres conciutadans /es, que és gràcies a una situació de partida molt 
sanejada.  
El Pressupost del 2018, és de 19.985.000,00 Euros, representa un 3.56 % més que 
en l’exercici anterior. En Pressupost consolidat i integrat per aquesta mateixa 
corporació del Consorci Esportiu i del Consorci de l’Estany, puja un total de 
20.284.603,00 Euros. El Pressupost d’ingressos  de caràcter ordinari és 
17.940.400,00 Euros el que representa un increment del 2,26 % de l’exercici 
anterior, degut a tres conseqüències:  La primera un augment de l’IBI, derivat de la 
regularització feta per la Direcció General del Cadastre, Un augment de l’ICIO és 
l’únic impost que s’ha vist increment en les ordenances fiscals  per el 2018 i, per 
tant, incrementa la seva previsió d’ingressos pel canvi de tipus de l’1,5 % al 3% 
que ja teníem en anys anteriors, i finalment una major previsió de l’ingrés en la 
participació dels tributs de l’estat, és la principal transferència corrent que té la 
Corporació.  
Les previsions de transferències corrents, tant per part de la Generalitat de 
Catalunya, com per part de la Diputació de Girona es mantenen mot similars a 
l’exercici 2017 tot i la situació que estem vivint.  
A l’apartat de despeses corrents i a les amortitzacions financeres, ascendeixen a un 
total de 17.577.370,00 Euros, s’incrementen en un 3,77 %, respecte a l’exercici 
2017. Aquest augment ve provocat per un increment en les despeses de personal, 
un increment del 5.23% de l’exercici anterior, conseqüència de  la consolidació l’1% 
de les retribucions del personal respecte a l’exercici anterior, i de la previsió de 
creixement de l’1,5 %  que esperem s’escenifiqui a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per aquest exercici.  
Per l’aplicació de la Relació dels llocs de treballs dels treballadors/es, aprovada en 
el passat Ple, s’incrementa un 25% lineal en el propers 4 anys.  
Pel que fa a l’augment de transferències corrents, s’incrementen un 6,12 %, 
destinats a la remuneració al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, pels serveis que 
presten a aquesta Corporació com són la Gestió de Residus i la seva recollida,  
Servei d’assistència, Programes socioeducatius del pla d’immigració com també el 



 
 
 
 
Centre Obert. En aquet apartat també s’inclouen els aportacions que fem 
l’Ajuntament al Consorci Esportiu . Pel que fa a les consignacions de transferència a 
les entitats sense ànim de lucre de la ciutat, aquestes es mantenen, fins i tot, es 
veuen un pel incrementades respecte a l’exercici de l’any anterior. Cal agrair a les 
entitats  per la seva tasca diària, la qual cosa fa que Banyoles sigui una ciutat 
activa.  
Per tant, l’equip de Govern el que vol és seguir donant rellevància als Serveis 
Socials, a la Promoció de la ciutat, a traves de fires activitats esportives i culturals, 
per intensificar tots els mecanismes de millora dels serveis públics de la ciutat.  
Com cada any saben que mantenim un fons de contingència de 120 mil euros per a 
despeses imprevistes i per retard en el cobrament d’ingressos.  
Cal destacar que aquest Ajuntament compleix en escreix amb la Llei d’estabilitat 
pressupostària  i  sostenibilitat  financera, el que vol dir que no tenim problemes 
per pagar els nostres proveïdors. Acabem pagant en 17 dies i no amb els 30 que 
exigeix la Llei. És una seguretat pel que fa els nostres proveïdors .  
L’endeutament serà d’un 47% xifra similar a la del 2017, es preveu un 
endeutament d’1.650.000, per tant és d’un 75% per sota del límit fixat.  
Per sisè any consecutiu s’aconsegueix un estalvi net  significatiu, 483.030€, dels 
quals 120.000€, es destinaran al Fons de Contingència , i els 363.000, es 
destinaran a projectes d’inversió. Un 15% més de l’origen d’aquest finançament és 
en recursos propis de l’Ajuntament . Aquest pressupost,  presenta una forta 
musculatura financera i econòmica.  
Les inversions programades per l’exercici del 2018, ascendeixen a 2.407.630,00€, 
si hi sumem les transferències de capital, inversions executades per altres òrgans 
però que tenen lloc al nostre municipi , com Projecte de la Mota i els Desmais, 
millora Xarxa de Camins, del Consorci de l’estany, el Projecte de les Vies verdes de 
la Diputació de Girona, i el 50% del pantalà de la sortida  flotant de rem, l’altre 
50% es va posar a la partida d’inversions de l’exercici 2017.  
Pel que fa la capítol 6 d’Inversions, el volum programat és de 2.123.000€, cada 
any, volten aquesta xifra. Les inversions previstes per aquest 2018, son 
l’arranjament dels carrers del nucli antic ( C/ St. Esteve, C/ del Pou, C/ Carmelites 
Velles , C/ rotes, ). Projecte de la nova biblioteca, per un import de 120.000€. en 
els quals s’ha de sumar-hi 30.000€ que quedaria per uns 150.000€. Projecte 
d’estalvi energètic per valor de 50.000€. Projecte  de millora i execució de carrils 
bicis per valor de 40.000€. Aquesta partida s’ha doblat. També una partida de 
compra d’actius que poden ser edificis o terrenys per part de la Corporació.  
Cal destacar una partida per un pla de voreres de 100.000€. Molt demanat en els 
Consells de Barris.  
 
Sr. Joan Luengo, Portaveu del grup municipal ICV-IdB:  
Com cada any podríem entrar en el debat del pressupost al detall i dir que ha 
passat amb les partides socials, que no han canviat de nom o què ha passat amb 
les partides esportives que han passat de 15.000 a 33.000 €. Amb inversions que 
es té la intuïció de peatonalitzar un carrer que no se sap el nom o perquè 
s’incrementa en 1000€ el pressupost de participació quan hi ha la voluntat política 
de crear un Consell de Barri Nou. També podríem haver dir perquè no s’ha fet un 
procés participatiu on els ciutadans/ es decideixin com volen gastar-se el seus 
diners. També és podria haver celebrat una inversió amb Leds, que és una menor 
despesa amb l’enllumenat públic, o que en el Museu Darder l’any passat ens 
gastaven 100.000€ i ara en gastem 106.000€, per tant, això és que hi ha una 
intenció de mantenir-lo. Es podria entrar en un debat, però el nostre grup, vol 
entrar en un debat amb tres objectius clars. Un és una reflexió amb política general 
, l’altre és en política municipal a curt plaç i l’altre és a més llarg plaç. 



 
 
 
 
La primera és que ens s’ha sorprès que alguns membres de l’equip de govern i 
membres de l’oposició, celebràvem el passat mes d’octubre en el balcó d’aquest 
Ajuntament la proclamació de la República Catalana, i en els pressupostos, es 
segueix fil per randa les directrius del Sr. Montoro. No volem dir que no han de 
desobeir la Llei d’estabilitat pressupostària ni la Llei de Regla de la despesa, però si 
que demanem el que han fet altres Ajuntaments de forçar el màxim les Lleis 
imposades pel Ministre Montoro. Forçar aquestes Lleis, és el que permet tenir 
Ajuntaments que després de governs conservadors tenir una gran despesa social i 
una gran inversió en temes socials. S’arriba una conclusió  que la Llei d’estabilitat 
pressupostària ja va bé no perquè s’imposi sinó que aquesta l’utilitzen com  a 
mètode  electoralista.  
Reflexió de política de present, el motiu del vot del nostre grup. El regidor ho acaba 
d’explicar molt bé són uns pressupostos continuistes, i per tant podríem dir el 
mateix que vam dir l’any 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 ho podria dir avui. Es 
manté tot el que poden, només s’incrementa una mica per aquí i mica per allà però 
sense abordar la ciutat en conjunt. Hem explicat que destinar un 3% en política 
social, no permet sortir de la situació  actual . Banyoles destinarà 39 € per habitant 
/any en concepte de serveis socials. Si agafem les dades del Consell Comarcal, ens 
situem en 75€ per habitant. Fa poc, ha sortit un informe i hem anat a buscar 
ciutats similars a la nostre: Esparraguera té 106€  habitant /any. També ens 
preocupa en el moment que hem de destinar més en polítiques econòmiques, hi 
destinem un 3% del pressupost, reactivat la ciutat el comerç, la industria,  ens ha 
de servir per poder-nos treure d’aquest forat que de mica en mica anem sortint. Per 
això creiem destinar-hi el 3% és poc.  
Per últim, la Política de Futur. Després de tancar uns pressupostos amb superàvit 
que ens permeten anunciar unes inversions. Ens preguntem,  quina ciutat en la 
seva totalitat de les paraules estant deixat ?. Quina futur té aquesta ciutat ?. Porten 
més de dos anys en el Govern, en un Govern, majoritàriament continuista. A dia de 
d’avui no veiem cap proposta que passi més enllà de la seva candidatura, amb dues 
propostes exigents, el POUM  i la nova biblioteca. Quina és la ciutat que es volen 
deixar ?. Una ciutat econòmica, comercial i dinàmica, amb un 3% del pressupost,  o 
la de una ciutat dormitori. Això ho pensen fer amb un pressupost del 3% destinat a 
Acció Social ? Vostès en volen dibuixar una ciutat en que es pot decidir en 
processos participatius dels seu pressupostos, incrementant poquet i no 
desenvolupant els consells dels ciutadans dels diferents barris. Amb aquest 
pressupost volen fer una ciutat culturalment viva ? Sé que aquestes preguntes les 
respondran avui fent declaracions. Desafortunadament aquest equip de govern no 
té un programa que nosaltres poden seguir i saber els seus objectius. L’oposició el 
que fem és seguir el seu pressupost que es fa any a anys. Vostès no tenen visió de 
ciutat de futur. Per tant el nostre grup votarà en contra d’aquests pressupostos.  
 
Sr. Alcalde.  
Faig una resposta general, que potser seria la mateixa que l’any passat.  
Pel que fa a la proclamació de la República, l’únic que ha votat diferent en aquest 
plenari són vostès i no nosaltres. Ja que vostè insisteix li comento tot i que no li 
volia dir. La regla de la despesa pressupostària, és una cosa amb la qual no ens 
sentim còmodes, però el que no farem és posar en risc el consistori pel seu futur. Si 
hem de trencar la guardiola, la trencarem per una inversió important de la ciutat. 
Vaig informar que amb el romanent que no s’ha pogut aplicar més els ingressos 
derivat del tema de la gestió cadastral, hi haurà un superàvit important. El qual 
serà de la ciutat. El pressupost no és un mètode electoralista. Vostè diu que hem 
d’abordar el tema en el seu conjunt, i això es fa com pot saber en temes de 
l’habitatge que hi havia i el hi ha. En temes socials, s’ha augmentat  i el seu 



 
 
 
 
augment ha estat en el SAT, Atenció i Assistència a domicili. I no són 39€ per 
dia/habitant, sinó que hi ha un contracte/programa que en els municipis de menys 
de 20.000 habitants,  el cobra el Consell Comarcal que és qui fa la gestió. El que és 
cert és que s’ha posat diners per els recursos  socials que fan falta a la ciutat. 
Alguns anys ha passat que hi hem posat més diners dels que s’han utilitzat i 
després s’han tornat . La Llei s’ha de complir i quan toqui  ja forçarem, al cap i a la 
fi, som nosaltres els qui administrem els diners que són de la ciutadania .  
Sinó tenim programa electoral i fa 10 anys que hi som, potser ho haurà d’explicar a 
la ciutadania que és qui vota el nostra programa. Miri vostè pot fer el mateix que 
jo. A la cartera, hi porto el nostra programa electoral i vaig  tatxant les coses que 
anem fent ho tatxo cada any, no cada quatre anys . Això és per dir-li que tenim 
programa electoral .  
Vostè ens reclama molts Consells, però vostè no ha anat a cap Consell. A nivell 
cultural, dijous, es presenta la programació dels 6 mesos de tota l’activitat cultural 
de la ciutat. Vostè ho sap perquè hi participa, per tant, sap que el tema cultural és 
actiu, gràcies a la programació de l’Ajuntament i a la de les entitats. No volem que 
sigui una ciutat dormitori , de seguida que hem pogut hem incentivat el comerç i 
enguany hi ha un ajut per incentivar l’obertura del locals tancats per a més 
proximitat de comerç quilòmetre cero. Tant la regidoria com el govern és el que 
volem . En agradaria molt fer més inversions, però sempre hem dit que amb 
l’endeutament és el que podem fer, al voltant  1.650.000 € que és el que  
s’amortitza, tenim la sort de tenir un estalvi net per a les inversions que és al 
voltant de 340.000€. Hi ha inversions que les farem directament i d’altres 
indirectament com pot fer el projecte de foment turístic  que el fem a nivell 
comarcal . Igualment el projecte d’unes petites millores de camins del Consorci de 
l’estany, i el projecte de vies verdes que comença aquest any i serà de tres anys, 
amb una inversió important que serà de 160.000€ any, que son gairebé mig milió 
d’euros .  Banyoles pot assolir entre 2.500.000 i 3.000.000 € per inversions 
anualment i amb tranquil.litat. Pensem que la ciutat s’ha de mantenir que no 
podem només fer coses noves, sinó podem mantenir els equipaments culturals, 
esportius, educatius etc. Ampliant el pla d’estalvi energètic que s’està fent amb 
inversions sostenibles i esperem que l’any que ve hi tornin ser perquè és una 
partida molt important per poder continuar amb tots aquests plans de la via 
pública. La compra de patrimoni i l’arranjament d’infraestructures importants de la 
ciutat, i en aquest cas del C/ Rotes i la continuïtat del barri antic. Per això li dic que 
el pressupost és continuista i és veritat que és així , però és un pressupost que 
cuida les necessitats dels ciutadans/es, i marca les inversions que són de present 
però que també són de futur.  
 
Sr. Joan Luengo 
Sóc Regidor i assisteixo al Consell de barri que em pertoca, que potser hauria 
d’assistir al del meu barri, però no em va ser possible. I si m’haig de reunir amb els 
ciutadans d’altres barris ho faig i no en el Consell, perquè crec que és un lloc on no 
s’hi ha d’anar a fer política, s’hi ha d’anar a escoltar i a recollir les propostes i és 
l’equip de govern que ha de complir-les. Si anés a un consell de Barri se’m podria 
tatxar que hi vaig a fer electoralisme o política de tu a tu.  
M’agradaria que repasés els resultat de les últimes eleccions és veritat que tenen 
més regidors que l’oposició, però també és veritat que l’oposició té més vots que 
vostè, per tant, alguna cosa hem guanyat. Quan un es presenta accepta les regles 
de joc i sabíem on ens presentàvem i va acabar guanyant vostè amb nombre de 
regidors , però no en nombre de vots .  
Em sorprèn que algú com vostè que porta tants anys a la política no conegui la 
diferència entre un programa electoral i un pla de govern. Un es presenta amb un 



 
 
 
 
programa electoral. En el seu programa, deia que volia un quart institut i no l’ha 
pogut fer. Vostè en un pla de govern el que havia de d’haver fet és dir el que seu 
govern volia fer en els quatre anys. Quan passen dos anys, es revisa i s’adapta a la 
realitat, bàsicament perquè en un programa electoral es poden dir moltes coses i 
un cop s’aterra poden ser molt diferents. Per això reclamo un pla de govern del que 
volen fer aquest i en els anys que queden per acabar aquesta legislatura, però que 
el facin i a veure quina ciutat en deixaran .  
 
Sr. Alcalde.  
En aquesta legislatura ens en queden pocs a tots, a la propera ja en parlarem.  
Fer un quart institut o fer un annex a l’institut. El problema és com ubicar els tres o 
quatre cursos els alumnes d’ESO. Un nou institut cal construir-lo si és per sempre, 
però en aquest cas no. Ahir vam fer taula mixta i es va veure que a partir del 2021 
al 2023, baixa l’alumnat considerablement . Igualment que hem fet amb l’escola 
nova que procurarem mantenir-ho, que d’aquí uns anys  haurem de reubicar les 
línies això s’ha mirar molt bé. Això no vol dir que es deixi de complir el programa.  
Estic d’acord que en els Consells no s’hi ha d’anar a fer política, però si que s’hi pot 
anar per escoltar i saber el que la gent demana.  
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas,  
Com cada any ens reiterem del poc temps que tenim per analitzar el pressupost 
entendríem que se’ns pogués presentar quan s’està el.laborant i poguer debatre’l . 
Nosaltres apostem per uns pressupostos participatius, però també critiquem la poca 
participació que té l’oposició en l’elaboració d’aquests. Creiem que ens cal fer un 
pressupost global de ciutat i que tots els agents d’aquest plenari poguéssim 
participar-hi i dir-hi la seva encara que després no es votés el pressupost  però això 
mai passa i des de que sóc Regidora no ha passat mai.  
Segons l’informe d’Alcaldia, el pressupost creix un 3.57%, però veiem variacions 
mínimes que ja estem d’acord amb el Regidor, tant en cultura com amb festes tot i 
que ens hem adonat que en Cultura el festival Aphònica, passa de tenir  185.000€ 
que tenia en el 2017, passa a tenir 91.000€ aquest any 2018. En quan a les 
competicions esportives d’èlit, passa de tenir  50.000 € a tenir-ne 105.000 €. No ho 
acabem de veure com es lliga.  
Des del nostre grup polític podríem anar analitzant partida per partida, però 
passaria el que passa sempre, hem presentat al.legacions i ara ja no se’n poden 
presentar, hem presentat mocions  per intentar un canvi en el pressupostos i que 
aquests facin ciutat però no han estat aprovades. Hem presentat esmenes a la 
totalitat de les ordenances per veure si podíem canviar els ingressos i, fins i tot, 
incrementar-los  però tampoc s’ha aprovat, per tant. continuem com sempre amb 
una pressupost continuista sense poder fer un debat polític i amb un pressupost 
amb les prioritats de l’equip de govern . Els s’hi hem dit sempre i  continuem 
reiterant que el pressupost és una declaració de principis de l’equip de govern, que 
continua apostant per a les competicions esportives, per un model de turisme que 
creiem que s’hauria de tenir un debat en profunditat , ja que anar fent fires i 
seguint un mateix patró per a nosaltres no acaba de ser un model que hauria de 
tenir aquesta ciutat a nivell de turisme entre d’altres coses que es fan.  
Trobem a faltar una proposta clara per a la Cultura, i amb això no hi estem d’acord 
amb el que ha dit el Sr. Alcalde i el Sr. Regidor. Creiem que la cultura no només es 
basa en la cultura que es pugui anunciar sinó també amb la cultura popular, per 
tant, amb les subvencions a les entitats que són les que poden millorar i aportant a 
aquesta ciutat un moviment realment viu . També trobem a faltar una aposta per a 
l’esport de base perquè creiem que hauria d’estar a primera línia, però sembla que 
a primera línia hi ha les competicions d’èlit i no aquestes.  



 
 
 
 
En resum creiem que en el pressupost hi falta una aposta que faci més poble. 
Per a nosaltres creiem que els pressupostos municipals son una declaració de 
principis i creiem que fer-los participatius seria qüestió de ciutat, on les entitats i 
tots els veïns/es podrien decidir amb que es gasten els seus diners, però això no és 
així, no s’ha escoltat mai aquesta petició.  Però no és el nostre  model i no és el 
nostre pressupost i continuem en la mateixa línia que en els darrers anys, per això 
el nostre grup votarà en contra d’aquest pressupost municipal. 
 
Sr. Alcalde,  
Vostès diuen que no tenen temps per estudiar el pressupostos i fa més d’una 
setmana que es va fer la Comissió Informativa . La Sra. Interventora els s’hi va 
passar  per correu electrònic abans de la Comissió Informativa, a vostè, al Sr. 
Luengo i a la Sra. Masgrau. Però em costa pensar que se’ls han llegit, tot i tenir-los 
amb antel.lació . És evident que són els pressupostos de l’equip de govern, perquè 
ens toca i fem la nostra feina perquè hem estat escollits, i dins la feina hi han els 
pressupostos. De vegades els pressupostos participatius, vol dir agafar una partida 
de 20.000€ i dir a la gent el que faran, però la resta no.  A mi això em costa fer-ho 
d’aquesta manera, malgrat respecto qualsevol decisió que prengui cadascú 
lliurement en el seu àmbit municipal. Però, que digui que no hi ha debat polític, no 
hi estic d’acord, perquè  el que estem fent ara és un debat polític i després ho 
votarem .  
Si fem fires perquè fem fires, si fem mercats perquè fem mercats, en tot cas, el 
que ha fet la Regidora és anar implantant, les fires, d’acord amb la gent del sector 
comerç i turístic per atraure gent i que el comerç de proximitat i la restauració  
pugui tirar endavant. Això es fa sempre d’acord amb els sectors de proximitat que 
són als que ens devem. Igualment ha passat amb les llums de nadal.  
He posat sempre a la seva disposició al Regidor Sr. Comas,  la Sra. Interventora 
per aclarir qualsevol dubte. El que vostè diu Aphònica, no és cert perquè no ha vist 
on diu  el subvencions de la Generalitat i Subvenció de la Diputació per Aphònica. 
Aphònica, era tot un pressupost municipal  i es va fer una concessió administrativa 
que es va treure a concurs. I la subvenció a la Diputació la demana Altes Sinergies 
que és qui fins el 2018, el festival Aphònica concessionat , igualment passa amb la 
subvenció de la Generalitat i amb els esponsors, per tant Aphònica, valdrà igual que 
el 2017. Però en el pressupost municipal diu Subvenció Ajuntament 90.000€ , 
subvenció Diputació 25.000 d’ingressos i 25.000 de despeses, això no hi és perquè 
ho cobra l’empresa. L’Ajuntament hi destina els mateixos diners o més que  l’any 
passat. Per tant, no és cert que s’hi destinin menys diners .  
Ens deia que és més important l’esport de competició que el de base. El de base és 
més important. Vostè no s’ha adonat que en les competicions esportives, en el 
pressupost de l’any passat (dic la xifra de memòria ) deia  ingrés Generalitat i 
Diputació  50.000€ i quan arriben les subvencions les anem generant . Aquest any, 
la subvenció de la Generalitat, depèn que sigui aprovada pel Consell de Ministres 
del dia 15 o bé del dia 22, que ho aprovin. El que hem fet, és ajuntar els ingressos i 
les despeses que rebem, de la Generalitat, de la Diputació, de les empreses i 
fundacions externes, per això, el que vostè ha vist, és que quan parla de 
competicions internacionals en particular de la Triathló, haurà vist 105.000 € de 
ingressos i 105.000€ de despeses, per tant l’aportació és 0 €. L’Esport de base, 
enguany, s’ha incrementat la subvenció a tots els equips esportius, per un tema 
social. L’import destinat a entitats culturals enguany s’incrementa, potser unes 
entitats més que altres, perquè, tenen una efemerida especial. Fins i tot, a la 
partida de St. Martirià, s’ha inclòs un apartat perquè les entitats puguin  fer coses 
extraordinàries, i que tinguin continuïtat l’any que ve, per això s’hi ha d’apostar. 



 
 
 
 
Crec que en el plenari ordinari celebrat després de la Festa Major, tots hi van estar 
d’acord que s’havien d’augmentar les subvencions.  
Pot dir que el pressupost és continuista, si que ho és, però que amb un creixement. 
Per això li dic que per l’esport base, tot. Que el de competició import 0€. Això els hi 
pot explicar la Sra. Interventora o al Sr. Regidor o jo mateix. Prefereixo que vostès 
diguin que no al pressupost, però que no diguin coses que no son veritat . I aquest 
any, han tingut el Pressupost Municipal molt abans que altres anys, malgrat vostè 
digui que li agradaria tenir-lo dos mesos abans, a nosaltres també en agradaria.  
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas.  
Tenir el pressupost una setmana abans, no és una ajuda per l’oposició, perquè cal 
analitzar-lo, i no vol dir que no l’hàgim llegit com vostè ha comentat. Són dues 
coses diferents. El que demanava és que mentre s’elabora el pressupost es faci un 
seguiment. Per mi això és participació , és debat polític. Vostès elaboren el 
pressupost i ens el presenten.  
 
Sr. Alcalde. 
Li he dit que l’havien llegit perquè les dades que vostè ha dit son incorrectes. 
Sempre que vostè ha demanat un aclariment sempre ha estat atesa i sempre li 
hem explicat. Ha tingut el pressupost una setmana abans, si hagués tingut un 
dubte estàvem a la seva disposició per qualsevol aclariment. Sigui d’Aphònica, de 
Cultura, d’Esports, etc. Només havia de fer una trucada i a la seva disposició per 
l’aclariment. No s’hagués canviat la xifra, segur que no però se li hagués aclarit i no 
s’hagués confós ni vostè ni a la ciutadania.  
 
Sra. Roser Masgrau.  
Els pressupostos són els indicadors de com volem afrontar el govern a partir dels 
recursos. També resolen el dia a dia que és necessari però creiem que no nhi ha 
prou. També han de reflectir el grau d’il.lusió i de ganes de fer coses. Creiem que 
poden suposar salts per a la ciutat.  
Aquests últims anys hem votat favorablement els pressupostos que aquest govern 
ha presentat. No eren el pressupostos que hauríem fet, però hi van votat 
favorablement per poder canalitzar propostes que el nostre grup portava en el seu 
programa, i consideraven que eren bones per a la ciutat. Van parlar-ne amb l’equip 
de Govern i algunes d’aquestes propostes es varen acceptar i s’han tirat endavant, 
com les millores del barri de la farga, ajuda per la rehabilitació de façanes , beques 
per l’escola de música, el parc de gossos. Altres propostes han tingut un 
compliment molt més limitat o parcial com és el projecte del carril bici que per a 
nosaltres era important. Creiem que s’ha iniciat un camí però molt lentament i 
sense apostar per un model alternatiu. D’altres propostes no s’han dut a terme, 
com la compra de terrenys per ubicar-hi aparcament , adquirir patrimoni per 
equipaments culturals, pel centre cívic, la biblioteca. D’altres no s’han recollit mai, 
com tirar endavant el front d’estany. Això és el passat.  
Davant del Pressupost d’aquest any no volem entrar en cada partida, però ens 
semblem que responen a una voluntat de govern i que resolen el dia a dia . Com 
cada any, hem plantejat algunes propostes com el tema del front d’estany, per fer-
lo sense trànsit rodat, un projecte per instal.lar una coberta a la Plaça de les Rodes, 
i altres temes. La resposta d’aquest any de l’equip de Govern, no ha estat 
predisposada , no hi hem vist la voluntat d’acollir-la. Agraïm els 20.000€ que hi ha 
en el pressupost pel Carril Bici. El que volíem era concreció d’alguns temes com la 
preservació de l’espai del monestir, la ubicació de la nova biblioteca, la compra de 
patrimoni, els aparcament disuasoris, tots aquests temes, hem vist que s’anaven 
arrossegant, sense arribar a fets concrets i palpables no hi ha res tancat, tot 



 
 
 
 
continua penjat. No hem vist plantejaments valents de ciutat, no hi trobem 
solucions, i el temes que es tiren endavant van amb una lentitud excessiva, per 
exemple el parc dels gossos.  
Per tot això, Junt per Banyoles, Esquerra, no votarem favorablement els 
pressupostos . Però Junts per Banyoles, tindrem les mateixes ganes de incidir en el 
Govern i el nostre recolzament hi serà sempre que se’ns demani, i que hi hagi 
voluntat real de tirar endavant els projectes que suposin una millora per a la ciutat i 
per els ciutadans.  
 
Sr. Alcalde. 
En primer lloc li vull dir i agrair al seu grup, la seva aportació en el últims dos anys, 
en la votació dels pressupostos, perquè s’havia arribat a un nivell alt d’entesa que 
ens ha permès tirar endavant qüestions beneficioses per aquesta ciutat. 
Potser no ens hem vist tot el que feia falta per pressupostos, però com ho hem 
hagut de fer ho hem fet, crec que això és un indicador per altres grups. Hi ha coses 
de les que vostè ha plantejat que tenen continuïtat i la seguiran tinguen . Altres 
que són coses d’estudi que no son qüestions només de pressupostos. El tema de la 
biblioteca, ja es debatrà en un altre moment. El tema el Monestir, és un tema 
urbanístic. I el tema patrimonial, no vull que se senti malament, però si algun 
govern ha comprat patrimoni, crec que ha sigut aquest. L’any 2007, quan, vaig 
entrar, per poder quadrar el pressupostos, es va haver de vendre una casa del C/ 
Girona, adossada al Centre Obert, i es va haver de vendre i probablement quan es 
va renovar el Centre Obert, s’hauria pogut ampliar. D’una venda de patrimoni a 
unes compres de patrimoni.  Vostè ho ha dit que, per ampliar en Centre Cívic es va 
comprar una antiga impremta. Es va comprar una antiga carnisseria per ampliar en 
Centre Socioeducatiu de Can Puig, com també la compra on ara hi ha socioeducatiu 
de la Farga i el de Canaleta, el moli dels paraires, els edificis de la vila olímpica que 
hi havia quan es va cancel·lar el tema del Consorci de la Vila Olímpica, els terrenys 
al voltant de l’estany. De compra de Patrimoni se’n n’ha fet en tots aquests anys, i 
se’n farà . Aquest Alcalde, voldria que tot fos més fàcil,  i no pararem per 
aconseguir-hi, sigui amb el seu suport o no, i probablement d’acord amb vostès 
comprarem una qüestió de patrimoni que val la pena per a la nostra ciutat. Però 
per poder realitzar la compra es necessiten informes, autoritzacions i fan que les 
tramitacions siguin molt feixugues i lentes, però que s’han de fer i les farem.  
Tema Biblioteca, vostès tenen la mateixa informació, no tota perquè l’equip de 
govern, hem de portar la negociació. Hi ha moments que hem acordat no comprar 
alguna cosa, i ha sigut per un acord pres entre tots. El processos els hem compartit 
entre tots, i especialment amb vostè hem xerrat moltes estones. Aquests 
pressupostos són la voluntat del govern de tirar endavant la ciutat, i fer la vida més 
fàcil als ciutadans 
 
Votació de l’acord. APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIO I DE LA PLANTILLA ORGANICA DE PERSONAL DE L’EXERCICI 
DE 2018: 9 vots a favor (grups municipals, CiU ) i 8 vots en contra (grups 
municipals, Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB). S’aprova per majoria 
absoluta.   
 
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 
18:45h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 


