
 
 
 

 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA – URGENT, DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:00 del vespre del dia 13 de 

novembre de 2019, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària-Urgent 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, Miquel 

Cuenca Vallmajó, Lluís Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, Albert Tubert Yani, 

Clàudia Massó Fontàs. Gemma Feixas Mir, Núria Martínez Bosch, David Carbajal 

Carbonell, Meritxell Satorras Català, Albert Masdevall Palomo, Jana Soteras 

Melguizo i Quim Callós Fernández.  

 

Excusen la seva assistència:  

Srs. Jaume Butinyà Sitjà i Non Casadevall 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 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=0.0&endsAt=20.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=1.0 

 

1.1. -Declaració d'urgència de la sessió plenària. 

S’aprova per majoria absoluta la urgència de la sessió plenària. Amb la 

següent votació :  9 vots a favor (grup municipal, JuntsXCat). 5 vots en 

contra, (grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-

alternativa municipalista). 1 abstenció, (grups municipal, Convivència i 

Progrés).  

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=20.0&endsAt=274.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=0.0&endsAt=20.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=0.0&endsAt=20.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=1.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=1.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=20.0&endsAt=274.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=20.0&endsAt=274.0


 
 
 

 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=20.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=26.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=70.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=84.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=115.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=143.0 

 

 

1.2. - Modificació de crèdit 54/2019 de suplement de crèdits finançat amb 

romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació de 

l’exercici 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Vista, per una banda, la necessitat que exposa l’informe del tècnic de data 12 de 

novembre de 2019 de modificar el finançament del projecte d’inversió per la 

rehabilitació de la Pesquera Gimferrer, passant de ser inversió financerament 

sostenible a finançar-se amb RTDG 2018, a l’espera de la resolució de la subvenció 

per a la restauració i conservació d’immobles de notable interès cultural sol·licitada 

a l’OSIC. 

 

Vist, per l’altra, l’informe de l’Àrea d’Urbanisme de data 12 de novembre de 2019 

sol·licitant major crèdit a la partida de projectes urbanístics i obres finançat també 

amb RTDG 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 favorable de la Intervenció Municipal. 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=20.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=20.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=26.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=26.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=70.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=70.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=84.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=84.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=115.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=115.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=143.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=143.0


 
 
 

 

 

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. 

 

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

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 54/2019 per 

aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 

l’exercici de 2018, d’acord amb el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, 

de 5 de març, del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 

7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el següents quadres: 
 

ESTAT DE DESPESES 

  
Partida   Descripció Import 

23 33600 68201 PATRIMOMI HISTÒRIC. REHAB.PESQUERA GIMFERRER 110.600,00 

23 15100 64003 URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I OBRES 9.500,00 

      TOTAL DESPESES 120.100,00 

 

 

 

ESTAT D'INGRESSOS 

  
Partida   Descripció Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 110.600,00 

      TOTAL INGRESSOS 120.100,00 

 

 

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

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

reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 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. 

 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=274.0&endsAt=274.0 

 

 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit 54/2019 de suplement de 

crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

derivat de la liquidació de l’exercici 2018. 9 vots a favor, (grup municipal, 

JuntsXCat). 6 abstencions, (grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, 

Sumem Banyoles-Alternativa municipalista i Convivència i Progrés). 

S’aprova per majoria 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=274.0&endsAt=274.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=274.0&endsAt=274.0


 
 
 

 

 

1.3. - Modificació de crèdits núm.  55/2019 per transferències entre 

partides i de canvi de finançament de dos projectes d’inversió. 

 

Vista la resolució del Departament d’Empresa i Coneixement de subvencions als ens 

locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del 

turisme, que atorga a l’Ajuntament de Banyoles 253.488,57 euros per al 

finançament d’un projecte de 506.907,15 euros que inclou el projecte de l’obra del 

rec major pressupostada com a inversió finançament sostenible (IFS). Aquest 

sobre-finançament motiva la necessita de canviar el finançament com a IFS, el que 

dona peu a nous projectes amb aquest tipus de finançament. 

 

Vist el finançament dels dos projectes següents: 
 

Partida 
 

Descripció 
Crèdits 

totals 
IFS 

Fons 

propis 

Subv. 

Generalitat 
RTDG 

45 34210 62214 

INST. ESPORTIVES 

REHAB. VESTIDORS CAMP 

DE FUTBOL VELL 233.000,00 0,00 115.000,00   118.000,00 

21 17200 61901 

MILLORA MEDI AMBIENT. 

REC MAJOR 346.507,70 346.507,70       

 

 

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. 

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

 

Primer.- Modificar el finançament dels projectes que consten a la parts expositiva 

d’acord amb el quadre següent: 
 

Partida 
 

Descripció 
Crèdits 

totals 
IFS 

Fons 

propis 

Subv. 

Generalitat 
RTDG 

45 34210 62214 

INST. ESPORTIVES 

REHAB. VESTIDORS 

CAMP DE FUTBOL VELL 233.000,00 233.000,00       

21 17200 61901 

MILLORA MEDI 

AMBIENT. REC MAJOR 346.507,70     253.488,57 93.019,13 

 

 

Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 55/2019, per   

transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 

Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 



 
 
 

 

 

Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 

següent quadre: 
 

Org. Pro. Eco. Descripció ALTA BAIXA 

21 17200 61901 MILLORA MEDI AMBIENT. REC MAJOR  

-113.507,70 

€ 

23 33600 68201 

PATRIMONI HISTÒRIC. REHAB. PESQUERA GIMFERRER (IFS 

2019)  

-110.600,00 

€ 

31 13300 61942 

PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT PÀRQUING DE LA SOLANA 

(IFS 2019) 48.024,74  

31 15320 61943 

PAVIMENTACIÓ VP ARRANJAMENT SAULÓ CAMÍ DE L’HORTA 

(IFS 2019) 13.827,89  

31 15320 61944 

PAVIMENTACIÓ VP ARRANJAMENT CARRIL BICI ESTANY (TRAM 

OFICINA TURISME-CNB) (IFS 2019) 48.377,34  

31 15320 61945 

PAVIMENTACIÓ VP FORMACIÓ PASSOS ACCESSIBLES (IFS 

2019) 48.367,21  

31 15320 61946 

PAVIMENTACIÓ VP CONNEXIÓ XARXA CICLABLE A LA PLAÇA 

SANT PERE (IFS 2019) 32.236,74  

31 15320 61947 

PAVIMENTACIÓ VP ADEQUACIÓ SAULÓ PASSEIG DE L’ESTANY 

(TRAM OFICINA TURISME-CNB) (IFS 2019) 14.036,24  

31 15320 61948 

PAVIMENTACIÓ VP ARRANJAMENT TRAM CANONADA 

SANEJAMENT C/MALLORCA (IFS 2019) 19.237,54  

      TOTAL 224.107,70 -224.107,70 

 

 

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

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

reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 

esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 

publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 

 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=274.0&endsAt=1227.12 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=274.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=862.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=874.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=911.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db9

00d9?startAt=967.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=274.0&endsAt=1227.12
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=274.0&endsAt=1227.12
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=274.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=274.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=862.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=862.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=874.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=874.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=911.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=911.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=967.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016e640c8db900d9?startAt=967.0


 
 
 

 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdits núm. 55/2019 per 

transferències entre partides i de canvi de finançament de dos projectes 

d’inversió. 9 vots a favor, (grup municipal, JuntsXCat). 6 abstencions, 

(grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 

municipalista i Convivència i Progrés). S’aprova per majoria 

 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 

19:20h del vespre de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 

 


