
 
 
 
 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 2 DE 
DESEMBRE DE 2019 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 2 de 
diciembre de 2019, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de 
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde 
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 

 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Aprovació de les actes anteriors : 28 d'octubre ( Ple Ordinari ) i 13 de 
novembre ( Ple extraordinari i urgent ). 

S’aproven les unanimitat.  

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=73.0&endsAt=82.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=73.0 

 

 

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 17 
d’octubre de 2019 al 22 de novembre de 2019. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2019.4926 de 17 d’octubre de 2019, al núm. 2019.5564, de 
22 de novembre de 2019, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 
digital. 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                                               

ACORD 
 

Atès que l’Ajuntament de Banyoles realitza a través dels seus propis serveis la 
tramitació dels procediments administratius en matèria de trànsit i la recaptació en 
via voluntària de les sancions imposades, havent-se delegat la recaptació en via 
executiva de tots els ingressos municipals al Consell Comarcal del Pla de l’Estany en 
data 25 de febrer de 2008. 

Atès que l’article 141.1.d de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic, estableix que els administracions públiques prestaran en l’àmbit 
propi, l’assistència que les altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç 
exercici de les seves competències. 

Atès que en matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret 
Públic que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
disposa que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori 
de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret Públic que la mateixa Llei els 
atribueix. 

Atès que la complexitat tècnica i especialització de l a tramitació del procediment 
administratiu en matèria de trànsit i la necessitat de reorganitzar el serveis de la 
Secretaria Municipal, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació en una 
altra entitat local especialitzada en la gestió dels expedients sancionadors en 
matèria de trànsit. 

Atès que la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), organisme autònom de la 
Diputació de Girona, té com a finalitats i competències les facultats de gestió i 
recaptació d’ingressos de dret públic, entre ells les sancions en matèria de trànsit. 
 
Atès que es considera necessari l’adopció d’un acord que concreti la delegació que 
es vol realitzar a la Diputació de Girona, a través de l’organisme autònom de gestió 
tributària XALOC, de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors per 
infraccions de la normativa de trànsit viari, delegació que s’articularà a través d’un 
conveni administratiu entre ambdues administracions, que reculli les facultats de la 
delegació realitzada. 

 
Vist l’informe de la cap d’Àrea de serveis jurídics que justifica la conveniència de la 
signatura d’aquest conveni. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel secretari en data 08.11.2019. 
 
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció municipal. 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 47.2 de la LRBRL, aquest acord s’haurà d’adoptar 
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 



 
 
 
 
d’aquest en els exercicis corresponents, atès que es tracta de la tramitació 
anticipada d’una despesa de caràcter plurianual. 
 
SETÈ.- Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona 
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la seva normativa interna, en 
virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats 
d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
VUITÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona perquè efectuï   l’acceptació 
de la delegació conferida i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany als efectes 
pertinents i traslladar aquest acord a les àrees de Serveis Generals, Serveis 
Econòmics i Seguretat Pública. 
 
NOVÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, 
publicarà aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que 
disposa l’article 7.2 del TRLRHL. 
  
DESÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris 
per executar o desenvolupar el present acord. 
 
 
Resultat: CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I 
RECAPTACIÓ D’INGRESSOS EN CONCEPTE D’EXPEDIENTS SANCIONADORS 
PER INFRACCIONS DE LA NORMATIVA DE TRÀNSIT VIARI A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, QUE HA D’ADOPTAR EL PLE MUNICIPAL. 15 Vots a 
favor, (grups municipals, JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles, Convivència i 
Progrés). 2 Vots en  contra (grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=104.0&endsAt=465.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=104.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=113.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=322.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016eae51e172
0106?startAt=337.0 



 
 
 
 
ANNEX I 
 
 Delegació de la gestió i recaptació (voluntària i executiva) dels 

expedients sancionadors (infraccions de la normativa de trànsit viari) 
 

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la 
recaptació voluntària i l’executiva, de les multes i sancions imposades per 
infraccions de la normativa de trànsit i seguretat viària i d’altres ordenances 
municipals, i implica, a títol enunciatiu i no limitador, l’exercici de les funcions 
següents: 

 
a) Preparació de la documentació administrativa per a la incoació de 

l’expedient sancionador, en el seu cas 
b) Expedir els documents de notificació de les denúncies gravades a 

l’aplicació informàtica, en base a les dades que consten en la 
denúncia/acta i, quan les infraccions siguin en matèria de trànsit viari 
urbà, a la consulta del registre de vehicles de la Direcció provincial de 
trànsit o a qualsevol altre registre on consti la titularitat dels vehicles no 
inscrits a Espanya. 

c) Practicar la notificació les denuncies formulades, inclòs l’emissió i 
publicació en el butlletí oficial que correspongui 

d) Preparació de la documentació administrativa per a la signatura de  la 
proposta de resolució de l’òrgan instructor, en el seu cas 

e) Preparació de la documentació administrativa per a l’emissió de la 
resolució sancionadora per a signatura de l’òrgan competent, quan la 
normativa legal així ho estableixi i de la resolució dels recursos en via 
administrativa 

f) Practicar la notificació de la resolució sancionadora per l’ òrgan 
competent així com les notificacions de la resolució dels recursos. 

g) Expedir provisions de constrenyiment. 
h) Per a les sancions en matèria de trànsit viari urbà, comunicar a la 

Direcció General de Trànsit de conformitat amb la normativa aplicable en 
vigor, les dades relatives a les sancions greus i molt greus fermes en via 
administrativa 

i) Preparació de l’expedient administratiu per al contenciós administratiu, 
en el seu cas 

j) Recaptar en període voluntari i executiu les multes imposades. 
k) La realització de totes aquelles actuacions que es deriven del 

procediment de recaptació en període voluntari i del procediment de 
constrenyiment, en el seu cas, en virtut del que disposen la Llei General 
tributària i el Reglament General de recaptació  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
PACTES 
 
Primer. OBJECTE 
Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la Diputació de 
Girona, de les facultats de gestió i recaptació d’ingressos de dret públic de 
l’Ajuntament de ________________________, amb l’abast i contingut establerts 
als acords plenaris de les respectives corporacions, i d’acord amb la següent taula : 
 

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ RECAPTACIÓ 
    Voluntària Executiva 
Expedients sancionadors 
per infraccions de la 
normativa de trànsit viari  

X X X 

 
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, 
l’organisme autònom local creat a tal efecte. 
 
En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i 
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions. 
 
L’exercici de les competències que són objecte de delegació comprenen, a títol 
enunciatiu i no limitatiu, d’acord amb la relació prevista en el Pla de Serveis per a la 
realització per part de XALOC de les facultats delegades pels ajuntaments en 
matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
les funcions següents:  
 

a) Preparació de la documentació administrativa per a la incoació de l’expedient 
sancionador, en el seu cas 

b) Expedir els documents de notificació de les denúncies gravades a l’aplicació 
informàtica, en base a les dades que consten en la denúncia/acta i, quan les 
infraccions siguin en matèria de trànsit viari urbà, a la consulta del registre 
de vehicles de la Direcció provincial de trànsit o a qualsevol altre registre on 
consti la titularitat dels vehicles no inscrits a Espanya. 

c) Practicar la notificació les denuncies formulades, inclòs l’emissió i publicació 
en el butlletí oficial que correspongui 

d) Preparació de la documentació administrativa per a la signatura de  la 
proposta de resolució de l’òrgan instructor, en el seu cas 

e) Preparació de la documentació administrativa per a l’emissió de la resolució 
sancionadora per a signatura de l’òrgan competent, quan la normativa legal 
així ho estableixi i de la resolució dels recursos en via administrativa 

f) Practicar la notificació de la resolució sancionadora per l’ òrgan competent 
així com les notificacions de la resolució dels recursos. 

g) Expedir provisions de constrenyiment. 
h) Per a les sancions en matèria de trànsit viari urbà, comunicar a la Direcció 

General de Trànsit de conformitat amb la normativa aplicable en vigor, les 
dades relatives a les sancions greus i molt greus fermes en via 
administrativa 

i) Preparació de l’expedient administratiu per al contenciós administratiu, en el 
seu cas 



 
 
 
 
Setè. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
1. Per al compliment de les funcions descrites en el pacte primer, XALOC tractarà 
dades de persones físiques relacionades, afectades o interessades en els 
procediments corresponents a aquestes funcions. Tractarà les dades en qualitat 
d’encarregat del tractament en el sentit de l’article 4.8) del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (en endavant Reglament General de Protecció de 
Dades o RGPD). 
 
2. L’Ajuntament posarà a disposició de XALOC dades personals identificatives, de 
característiques personals, de circumstàncies socials, econòmiques, financeres i 
d’assegurances, de transaccions, comercials, d’infraccions i sancions 
administratives. 
 
3. Les dades no s’aplicaran ni utilitzaran amb finalitats diferents a les descrites en 
el present Conveni. XALOC les comunicarà a altres ens públics o a tercers 
únicament quan sigui legalment obligatori. Excepte en aquests casos XALOC no 
comunicarà les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de 
l’Ajuntament, en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les 
finalitats pròpies de l’encàrrec rebut. 
 
4. XALOC aplicarà les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, 
destrucció i pèrdua de les dades de manera accidental o il·lícita, així com l’accés i la 
comunicació no autoritzades. Disposarà d’una descripció general de les mesures 
tècniques i organitzatives de seguretat que ha adoptat i aplica. Informarà al seu 
personal del deure de secret que l’afecta en el tractament d’aquestes dades. El 
personal de XALOC haurà rebut formació específica en matèria de protecció de 
dades i disposarà d’informació per tractar-les adequadament. L’Ajuntament podrà 
sol·licitar en qualsevol moment a XALOC que acrediti degudament el compliment 
d’aquestes obligacions. 

 
5. Sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores des 
de que en tingui constància, XALOC informarà a l’Ajuntament de les violacions de la 
seguretat que afectin les dades personals tractades. La informació descriurà la 
naturalesa de la violació de la seguretat incloent, si és possible, les categories i el 
nombre aproximat d'interessats afectats, les categories i el nombre aproximat de 
registres de dades personals afectats, així com la descripció de les possibles 
conseqüències i de les mesures adoptades o proposades. Si no és possible facilitar 
tota la informació de manera immediata, la facilitarà de manera gradual però sense 
dilació. 
 
6. XALOC, actuant per compte de l’Ajuntament, atendrà i resoldrà dins el termini 
establert per la normativa, l’exercici dels drets a saber si s’efectua tractament de 
dades, a accedir-hi, fer-les rectificar, suprimir-les (dret a l’oblit), oposar-se al 
tractament o limitar-lo. També informarà els interessats sobre existència de 
decisions automatitzades i, si fos el cas, atendrà el dret a oposar-s’hi. XALOC 
informarà a l’Ajuntament de les incidències en l’atenció a l’exercici d’aquests drets. 

 



 
 
 
 
Desè. CAUSES D’EXTINCIÓ 
Seran causes d’extinció del present Conveni les següents: 
1. la manca de pròrroga d’acord amb el que preveu el punt anterior 
2. l’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona 
3. la denúncia de qualsevol de les parts manifestada formalment 
4. l’incompliment de les seves clàusules 
5. qualsevol altra determinada en la legislació vigent 
 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el 
lloc/llocs que s’assenyalen, i amb la data corresponent a la de la signatura per part 
de la Diputació de Girona. 
 
(lloc) ________________ Girona, _______________ 

 

Per l’Ajuntament de ____________, Per la Diputació de Girona, 
L’Alcalde/ssa-President/a, El President, 
 
 
 
<nom i cognoms> <nom i cognoms> 
 
 
 
El/la Secretari/a, El Secretari General, 
 
 
 
<nom i cognoms> <nom i cognoms> 
 

2.2. - Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Banyoles per l’exercici 2020. 

Vist que d’acord amb els articles 72 a 74 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat públic, 
comptar amb una Relació de llocs de treball és una obligació de les administracions 
públiques que han d’estructurar la seva organització mitjançant relacions de llocs 
de treball i altres instruments organitzatius similars, els quals comprendran, al 
menys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos 
o escales, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. 
 
En l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, correspon a l’Ajuntament  la potestat d’autoorganitzar-se, la qual es 
manifesta en la capacitat d’ordenació del personal i de l’estructura organitzativa, 
amb la finalitat de servir els interessos generals amb eficàcia, eficiència i 
coordinació. 
  
Una relació de llocs de treball és l’instrument tècnic d’ordenació dels llocs de treball 
en una administració. La Sentència del Tribunal Suprem de 2 de desembre de 2010, 



 
 
 
 

 Auxiliar equipaments educatius amb jornada ampliada a 40 hores 
setmanals. 

 

- S’han incrementat o decrementat la dotació dels següents llocs: 
 

 Auxiliar de gestió administrativa, adscrits a l’Àrea de Serveis 
Territorials, que passa de 3 a 2. 

 Auxiliar de gestió administrativa, adscrits a l’Àrea de Serveis a les 
persones, que passa de 3 a 5 (una amb assignació a l’arxiu històric i 
l’altra a Museus). El lloc d’auxiliar de gestió que s’adscriu a l’arxiu és 
el que fins ara depenia del servei de Via pública i medi ambient. 

 Auxiliar de serveis esports, que passa de 2 dotacions a 3. 
 Administrativa de gestió a temps parcial adscrita a serveis a les 

persones s’ha eliminat, atès que la plaça passa a ser a jornada 
completa i per tant s’ha incrementat a la dotació a 1. 

 Auxiliars equipaments educatius s’ha incrementat la dotació a 5 atès 
que s’ha eliminat el lloc que tenia una dedicació especial de 40 hores 
setmanals. 
 

- S’han modificat la forma de provisió dels 3 llocs de Cap d’Àrea: 
 

 Els llocs de treballa de Cap d’Àrea de Serveis Territorials, Serveis a 
les persones i Seguretat pública es mantenen de lliure designació la 
forma de cobertura però s’afegeix “obert a altres administracions”.  
 

Els imports de complement específic que consten detallats en l’annex de Relació de 
llocs de treball 2020 que es porta a aprovació  corresponen als imports aprovats pel 
Ple de la Corporació de data 13 de novembre de 2017, actualitzats amb els 
increments previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de 
l’Estat, i el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Per tant, si per normativa estatal s’aproven increments retributius del personal del 
sector públic caldrà aplicar els percentatges d’ increment que corresponguin . 
  
Vist que el detall de totes les modificacions proposades queda reflectit en l’annex 
que s’adjunta a la proposta, que correspon a la RLLT per l’exercici 2020.  
  
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans de data 26 de novembre de 2019. 
 
Vist que d’acord amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, i article 52.2j del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de la 
relació de llocs de treball.  
 
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. 



 
 
 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, del Projecte de Pressupost de l’Ajuntament de 
Banyoles de l’exercici de 2020, 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,  

Vist el projecte de pressupost 2020 a aprovar inicialment pel Consell Plenari del 
Consorci de l’Estany que preveu celebrar sessió en data 5 de desembre de 2019. 

Vist el projecte de pressupost 2020 a aprovar inicialment per la Junta General del 
Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles que preveu celebrar sessió en data 2 de 
desembre de 2019. 

Als efectes del càlcul de l’estabilitat s’incorpora els pressupost del Consorci 
de l’Estany, conformat el projecte i pendent d’aprovació inicial pel Consell 
Plenari en que es preveu celebrar, així com el pressupost del Consorci 
Esportiu de l’Estany, pendent d’aprovació per part de la seva Junta General 
prevista pel dia 2 de desembre de 2019. Els càlculs de la Llei d’Estabilitat 
es fan en termes consolidats amb els pressupostos de tots aquests ens. 
 

En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2020 que 
ascendeix a la quantitat de 20.643.760,00 euros d’ingressos i la mateixa 
quantitat de despeses segons el detall següent: 

 

ESTAT D'INGRESSOS  

Capítol Denominació 2020 Ordinari/Capital 

I Impostos directes 7.991.000,00   

II Impostos indirectes 450.000,00   

III Taxes i altres ingressos 3.667.100,00   

IV Transferències corrents 5.852.460,00   

V Ingressos patrimonials 335.100,00 18.295.660,00 

VI Alienació Inversions 0,00   

VII Transferències de capital 673.100,00   

VIII Actius Financers 0,00   

IX Passius Financers 1.675.000,00 2.348.100,00 

TOTAL INGRESSOS  20.643.760,00 20.643.760,00 

 

 

 



 
 
 
 
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 20.971.736,00 euros 

 

Pressupost 
consolidat 

Ajuntament 
Consorci 
Estany 

Consorci 
Esportiu 

Ajustaments 

TOTAL 
Transf. 

internes 

Pressupost 
ingressos 

20.643.760,00 335.276,00 111.500,00 -118.800,00 20.971.736,00 

Pressupost 
despeses 

20.643.760,00 335.276,00 111.500,00 -118.800,00 20.971.736,00 

 

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. 

 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
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l’aparcament entri en explotació en la seva totalitat i que en data 21 de desembre 
de 1994 el Ple autoritza el canvi de titularitat de la concessió a favor de Salvador 
Serra SA.  
 
Vist que en data 10 de juliol de 2001, RE. 5714, l’empresa concessionària sol·licita 
a l’Ajuntament l’explotació de la zona blava de l’entorn de la Plaça de les Rodes, en 
compliment de la compareixença de 18 de novembre de 1994 aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en data 21 de novembre de 1994 i que segons informe del Cap de la 
policia local, de data 7 de novembre de 2018, no s’ha posat en funcionament ni 
s’ha prestat el servei de zona blava de la plaça de les Rodes des de la 
compareixença de 18 de novembre de 1994 fins l’actualitat.  
 
Atès que la necessitat de modificar el contracte de la concessió es justifica per les 
següents raons d’interès públic: 
a) garantir la viabilitat econòmica del contracte de construcció i explotació de 

l’aparcament soterrani de la Plaça de les Rodes, davant d’un possible desequilibri 
en l’amortització de la inversió executada. 

 
b) Fer viable l’amortització de les obres de millora futures que proposa realitzar el 

concessionari. 
c) Compensar el concessionari per la modificació de l’objecte de la concessió que de 

facto es va produir, en relació a la zona blava de l’entorn de la Plaça de les 
Rodes, que no s’ha explotat per part de la concessionària des de 1994 fins 
l’actualitat. 

 
Vist l’informe jurídic emès el dia 12 de novembre de 2018 pel Secretari municipal 
que consta a l’expedient electrònic X2018005235 (en paper núm. B173.1191.25) 
en el que analitza la normativa aplicable a la modificació del contracte de la 
concessió i conclou que:  “En conseqüència, tant des del punt de vista de la 
normativa patrimonial, com contractual, actual i la d’aplicació al present contracte 
de concessió, adjudicat  en data 18 de juliol de 1991, s’informa FAVORABLEMENT 
la modificació de la clàusula 3 del plec de condicions jurídiques i econòmiques, que 
haurà de regir en el concurs públic per a la construcció i l’explotació d’un 
estacionament per a vehicles automòbils a Banyoles, en el sentit de prorrogar 25 
anys més la concessió administrativa per a la construcció i explotació d’un 
aparcament soterrani a la plaça de les Rodes i acceptar alhora la renúncia 
d’explotació de la zona blava prevista a l’entorn de la Plaça de les Rodes, inclosa 
dins l’objecte de la concessió,  d’acord amb la petició que formula l’empresa 
concessionària SALVADOR SERRA SA i sempre que s’invoquin els motius d’interès 
públic exposats”. 
 
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient de modificació de la 
concessió és el Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposen els apartats 9 i 10 
de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de CSP, ja 
que l’import de la concessió supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost (1.794.040,00 € a l’exercici 2018) perquè la mitjana d’ingressos de la 
concessió és de 82.665,51 euros anuals en els darrers 10 anys, projectats en 75 
anys i que d’acord amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local l’acord s’ha d’adoptar per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació. 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest 
suport.  
 

 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
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Resultat de la votació : Aquesta moció, s’aprova per unanimitat.  

Per unanimitat, s’incorpora a l’Ordre del dia, la moció sobrevinguda del 
grup municipal SUMEM BANYOLES- Alternativa Municipalista.  

 

6.3.- Moció sobre la creació d’un servei de reciclatge d’objectes útils i d’un 
taller ocupacional vinculat a la deixalleria comarcal.  

L’Evidència global de que hi ha un planeta amb recursos finits és palpable i de cap 
manera es pot aconseguir un model permanent de benestar basat en el consum 
creixent, quan ja és massa tard i estem abocats a l’Emergència climàtica Mundial. 

Ja els anys 80 del segle XX, en entorns ecologistes i d’experts en recursos mundials 
més qualificats, es va reconèixer com inevitable la gestió del nostre planeta menys 
malbaratadora, sigui a través d’un control del nombre de persones que compartim 
el planeta, sigui amb el canvi d’hàbits de consum i d’actuació envers els residus.  

Aquests canvis han d’afectar el comportament del conjunt de la ciutadania, però 
com que la capacitat normativa pertany a les Institucions democràtiques, són 
aquestes, i especialment les de l’àmbit local, les més properes a les persones, les 
que han de manifestar iniciatives i imaginació  a l’hora d’empènyer en el camí 
d’assegurar un futur sostenible a les noves generacions.  

Atès que tenim un servei de Deixalleria Comarcal que actualment no contempla el 
reciclatge i reutilització de molts elements que podrien continuar donant el servei 
que en va justificar la seva fabricació.  

Atès que sovint es llencen objectes en perfecte estat d’ús, simplement per moda o 
per la concepció errònia que per força tot allò vell és pitjor que el nou (obsolència 
moral).  
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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 
20:45h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 
 
 


