
 
 
 

 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 

DE JULIOL DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:00 del vespre del dia 4 de juliol 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, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís Costabella 

Portella, Anna Tarafa Güell, i dels Regidors/es, Albert Tubert Yani, Clàudia Massó 

Fontàs, Gemma Feixas Mir, Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 

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

Soteras Melguizo i Quim Callís Fernández.  

 

Excusa la seva assistència :  

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 

1.1. -Aprovació de les Actes de les sessions extraordinàries dels Plens del 

15 de juny i del 4 de juliol de 2019. 

S’aproven per unanimitat.  

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=20.0&endsAt=172.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=21.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=29.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=62.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=84.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=122.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=20.0&endsAt=172.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=20.0&endsAt=172.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=21.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=21.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=29.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=29.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=62.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=62.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=84.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=84.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=122.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=122.0


 
 
 

 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=129.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=138.0 

 

 

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 18 

d’abril de 2019 al 19 de juliol de 2019. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 

corresponen del núm. 2019.2004 de 18 d’abril de 2019, al núm. 2019.3599, de 19 

de juliol de 2019, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 

 

 El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=172.0&endsAt=183.0 

 

1.3. -Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de la 

pròrroga del contracte de la gestió del servei públic d'escola bressol 

municipal i altres serveis educatius a l'equipament educatiu La Balca-CEM, 

mitjançant concessió administrativa 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació municipal que la Junta de Govern Local, en 

sessió ordinària del dia 16 de juliol de 2019 ha adoptat, entre d’altres, l’acord que a 

continuació es transcriu: 

 

“Pròrroga del contracte de la gestió del servei públic d'escola bressol municipal i 

altres serveis educatius a l'equipament educatiu La Balca-CEM, mitjançant 

concessió administrativa. 

 

Vista la instància presentada, el dia 1 de juliol de 2019 (ID registre: E2019011615), 

per la Sra. M.A.C.P., sol·licitant la pròrroga del contracte de l’escola bressol La 

Balca. 

 

Vist que ha finalitzat la primera pròrroga del contracte de la concessió 

administrativa de la gestió del servei públic d’escola bressol municipal i altres 

serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-CEM, formalitzat el dia 19 de 

juliol de 2013 amb la societat Suara Serveis, Societat Cooperativa Catalana 

Limitada (SCCL). 

 

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de l’Àrea de Serveis a les Persones, 

Responsable del contracte, de prorrogar el contracte per un nou període de 2 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=129.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=129.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=138.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=138.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=172.0&endsAt=183.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=172.0&endsAt=183.0


 
 
 

 

 

cursos escolars (de l’1 de setembre de 2019 al 30 de juny de 2021) d’acord amb el 

que estableix la clàusula 8 del Plec de clàusules particulars del contracte. 

 

Vist el que disposa l’article 23.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2013, 

adoptà, entre d’altres, l’acord de delegar a la Junta de Govern Local la tramitació 

del procediment d’adjudicació, de la formalització i de l’execució del contracte de la 

concessió administrativa de la gestió del servei públic d’escola bressol municipal i 

altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-CEM, d’acord amb el que 

disposa l’article 52.4  del TRLMRLC. 

 

Vist l’informe jurídic favorable del Secretari en relació a la proposta de pròrroga del 

contracte. 

 

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció municipal. 

 

D’acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons 

l’article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta els següents acords: 

 

Primer.- Aprovar l’última pròrroga del contracte  de la concessió administrativa de 

la gestió del servei públic d’escola bressol municipal i altres serveis educatius a 

l’equipament educatiu La Balca-CEM formalitzat el dia 19 de juliol de 2013 i 

posterior addenda núm. 1 formalitzada el dia 3 de febrer de 2015, amb l’entitat 

Suara Serveis, Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL), per un segon 

període de dos cursos escolars (des del dia 1 de setembre de 2019 fins el 30 de 

juny de 2021), de conformitat amb el que disposa la clàusula 8 del plec de 

clàusules particulars del contracte. 

 

Segon.- Autoritzar, disposar i comprometre la despesa de 71.000,00 €  amb la 

societat Suara Serveis, Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL) en concepte 

d’aportació municipal del segon semestre de 2019, amb càrrec a la partida 

pressupostària 2019.42.32315.22799 “Escola Bressol La Balca. Contr. Prest. Servei 

Escola Bressol” (núm. d’operació: 920190002269). 

 

Tercer.- Supeditar la despesa de l’aportació municipal de la resta d’exercicis 

econòmics de la pròrroga (2020-2021) a l’existència de crèdit suficient i adequat en 

la partida pressupostària corresponent. 

 

Quart.- Traslladar l’acord a la Responsable del Contracte, a la Intervenció municipal 

i a l’Àrea de Serveis a les Persones, als efectes pertinents. 

 

Cinquè. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió 

que celebri”. 

 



 
 
 

 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=183.0&endsAt=209.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=183.0 

 

 

1.4. -Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de la 

continuïtat del contracte de la gestió del servei públic de neteja viària del 

municipi de Banyoles. 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació municipal que la Junta de Govern Local, en 

sessió ordinària celebrada el dia 20 de maig de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord 

que a continuació es transcriu: 

 

“Continuïtat del contracte de la gestió del servei públic de neteja viària del municipi 

de Banyoles. 

 

Vist que ha finalitzat l’última prorroga del contracte de la gestió del servei públic de 

neteja viària del municipi de Banyoles, mitjançant concessió administrativa, 

formalitzat amb l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila, S.L. el dia 30 

d’abril de 2013, acordada per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 

de febrer de 2018.  

 

Vist que el dia 16 de maig de 2019 del Tècnic de Medi ambient, Responsable del 

contracte, informa que:  

 

“(...) En el Pla d’acció en contractació, aprovat per l’Alcaldia, mitjançant Decret 

número 2018DECR001520, de 30 d’abril, estava prevista l’aprovació de l’expedient 

d’una nova contractació de la gestió del servei públic de neteja viària pel mes de 

gener de 2019. En data febrer de 2019 es va elaborar el plec de prescripcions 

tècniques com l’esborrany de l’informe de necessitats (informe previ). No obstant 

això, no es va concloure la seva tramitació amb l’elaboració també del plec de 

clàusules administratives i econòmiques a causa de la complexitat relativa a la 

mateixa naturalesa del contracte que requeria més informació de tipus jurídic, 

econòmic i tècnic, en la qual encara s’hi està treballant. 

Com que la clàusula 13.1.a) del Plec de clàusules administratives, econòmiques i 

tècniques particulars que regeixen aquest contracte estableix la obligació del 

concessionari de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió, en 

cas d’extinció normal del contracte qui subscriu informa favorablement la 

continuïtat del contracte”. 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=183.0&endsAt=209.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=183.0&endsAt=209.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=183.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=183.0


 
 
 

 

 

Vist el que disposen els articles 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a 

la continuïtat dels serveis de competència dels ens locals  mitjançant gestió 

indirecta  i 280.a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) en relació 

a l’execució del contracte de gestió de serveis públics.  

 

Vist que la Junta de Govern Local actua per delegació del Ple de l’Ajuntament 

acordada en la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2012. 

 

Vist l’Informe jurídic del Secretari informant favorablement la continuïtat del 

contracte subscrit amb l’actual empresa concessionària. 

 

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció municipal. 

 

D’acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons 

l’article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot l’explicitat, la Junta de Govern Local, adopta els següents acords: 

 

Primer. Informar a l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila, S.L., 

concessionària de la gestió del servei públic de neteja viària del municipi de 

Banyoles, de l’obligació de continuar prestant el servei fins que un altre contractista 

es faci càrrec de la gestió, de conformitat amb el que disposa la clàusula 13.1.a) del 

Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeix el 

contracte formalitat el dia 30 d’abril de 2013. 

 

Segon. Autoritzar, disposar i comprometre la despesa de 171.785,12 € (IVA inclòs) 

amb l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila, S.L., import corresponent a 

la despesa des del dia 1 de maig fins el 31 de desembre de 2019 (ambdós inclosos) 

del contracte de  la gestió del servei públic de neteja viària del municipi de 

Banyoles, amb càrrec a la partida pressupostària 2019.31.16300.22799. Neteja 

viària. Contracte prestació serveis neteja viària  (núm. d’operació: 920190001596). 

 

Tercer. Notificar l’acord a l’entitat concessionària, als efectes pertinents. 

 

Quart. Traslladar l’acord a la Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i 

al Servei de Medi ambient i via pública, als efectes pertinents. 

 

Cinquè. Donar compte de l’acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que 

celebri”. 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=209.0&endsAt=362.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=209.0&endsAt=362.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=209.0&endsAt=362.0


 
 
 

 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=209.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=254.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=264.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=273.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=292.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=302.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=316.0 

 

 

1.5. -Donar compte de l’informe de morositat del segon trimestre 2019 

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 

operacions comercials. 

 

De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 

la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 

següent informe : 

 

1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 

pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 

 

Donar compte de l’informe, corresponent al 2T trimestre de 2019, elaborat pel 

Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures 

de lluita contra la morositat. 

 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=362.0&endsAt=390.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=362.0 

 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=209.0
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=316.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=362.0&endsAt=390.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=362.0&endsAt=390.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=362.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=362.0


 
 
 

 

 

2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1. -Calendari oficial de festes locals de l'any 2020 

Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies (ID núm. E2019008894 de 20-05-2019) demanant disposar de la 

proposta definitiva de festes locals de l’any 2020 del municipi abans del 31 de juliol 

de 2019.  

 

Vist que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors estableix que les festes 

laborals, que tenen caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir les catorze 

a l’any, de les quals dues han de ser locals. 

 

Vist que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, disposa que les dues festes locals 

seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 

proposta dels respectius municipis. 

 

Vist que l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de 

la jornada de treball, jornades especials i descans (BOE 180 de 29-07-1983) 

estableix que la proposta de festes locals l’ha d’adoptar el Ple de l’Ajuntament 

corresponent. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, el Ple acorda: 

 

Primer. Fixar com a festes locals del municipi de Banyoles per a l’any 2020, els dies 

23  i 26 d’octubre (divendres i dilluns de Festa Major de Banyoles). 

  

Segon. Comunicar l’acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents. 

 

Resultat de la votació: Calendari oficial de festes locals de l'any 2020. 

S’aprova per unanimitat, amb l’esmena a la proposta.  

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=390.0&endsAt=940.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=390.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=665.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268

000d?startAt=668.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=390.0&endsAt=940.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=390.0&endsAt=940.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=390.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856c052561016c27e2e268000d?startAt=390.0
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3.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

3.1. -Aprovació definitiva del Pla d'Accessibilitat a la Via Pública 

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 28 de gener de 2019 va adoptar, entre 
d’altres l’acord d’aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat a la via pública, redactat per 
l’arquitecta M. M.C.N, amb un pressupost total d’execució material de 1.429.175,85 €. 
 
En el propi acord es va disposar sotmetre el projecte a informació pública, amb audiència als 
interessats, pel termini de 30 dies per presentar reclamacions i suggeriments mitjançant la 
publicació dels edictes corresponents en el Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 35 de 19 
de febrer de 2019 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7813 de 19 de febrer de 
2019. Tanmateix es va publicar en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el Portal de 
Transparència. 
 
Durant el referit període d’exposició publica del projecte el Sr. V.M.F. va presentar, en data 19 
de març de 2019 (E2019004494) una al·legació. 
 
Vist l’informe de resposta signat per l’arquitecta redactora Sra. M. M.C.N., obrant a l’expedient. 
  

Vist el que disposa la Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat, per la qual es 

regulen les condicions d’ accessibilitat  necessàries perquè els espais d’ús públic, els 

edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de 

comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació 

de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d interacció amb l’entorn. 

Per tot l’anterior el Ple adopta el següent acord: 

PRIMER.- ESTIMAR l’al·legació presentada per el Sr. V.M.F., en data 19 de març 

de 2019 (E2019004494), en base a l’informe emès per l’arquitecta redactora Sra. 

M. M.C.N., obrant a l’expedient. 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla d’Accessibilitat a la via pública, redactat per 
l’arquitecta M. M.C.N., amb un pressupost total d’execució material de 1.429.175,85 €. 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província i la publicació del Pla al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Banyoles. 
 

QUART.- Trametre una còpia en format digital del present Pla al Consell per a la 

Promoció de l’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies,  departament competent de l’administració 

autonòmica. 

Resultat: Aprovació definitiva del Pla d’Accessibilitat a la Via Pública. 14 

vots a favor (grups municipals JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles).  2 
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abstencions (grups municipals  Sumem Banyoles-Alternativa municipalista 

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

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   
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3.2. -Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU per a la 

dotació d'un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i Carrer 

Divina Pastora, 38 

Vista la proposta de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació 

Urbana de Banyoles que té per objecte la dotació d’un equipament públic al Carrer 

Jacint Verdaguer, 17 i Carrer Divina Pastora, 38, redactat per l’arquitecta municipal 

Sra. M.D.C.V. 

Vist l’informe tècnic i jurídic emès  per la Cap del servei d’urbanisme i l’arquitecta 

municipal, signat en data 17 de juliol de 2019, obrant a l’expedient.  

Vist l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que preveu que el plans 

d’ordenació urbanística municipal es poden modificar per introduir canvis en les 

seves determinacions sempre que no comportin la seva revisió en els termes de 
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l’art. 95 i que la tramitació de les modificacions s’haurà de subjectar al mateix 

procediment que la seva formació.  

Atès que l’adopció del present acord en matèria d’aprovació de planejament 

urbanístic és competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i els articles 53.2 c) i 

114.3 K) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Per l’exposat el Ple adopta els següents acords: 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del TR del PGOU 

per a la dotació d’un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i 

Carrer Divina Pastora, 38, redactada per  l’arquitecta municipal Sra. M.D.C.V. 

SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial A INFORMACIÓ 

PUBLICA d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament, informe 

als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els qual l’han 

d’emetre en el termini  de 1 mes. 

TERCER.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC 

l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 

per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la  Modificació Puntual del  Text 

refós del Pla General d’ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin 

una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que 

s’acompanya.  

No obstant l’anterior, d’acord el que disposa  l’article 102.4 del Decret 305/2006, 

de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran 

atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 

amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per 

la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 

planejament, una vegada definitivament aprovat,  

Resultat: Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU per a 

la dotació d’un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i Carrer 

Divina Pastora, 38. 9 vots a favor (grup municipal JuntsXCat).  6 vots en 

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

Alternativa municipalista), i 1 abstenció (grup municipal Convivència i 

Progrés). S’aprova per majoria absoluta.  

 

 El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   
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4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

4.1.-Modificació del conveni de delegació al Consell Comarcal del Pla de 

l'Estany del servei de jardineria i manteniment de zones verdes del 

municipi de Banyoles 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 24 d’abril de 

2018, adoptà, entre d’altres, l’acord de modificar el conveni de delegació al Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany del servei de jardineria i manteniment de zones verdes 

del municipi de Banyoles aprovat pel Ple de l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 

2017 i per resolució de la Presidència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany del 

dia 22 de febrer de 2018 i formalitzat electrònicament el text refós entre ambdues 

administracions en data 7 de juny de 2018. 

 

Vist l’escrit de la Gerència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (ID: 

E2019013571 de 24-07-2019) en el que manifesta que l’actual conveni no reflexa 

l’especificitat dels mitjans humans que s’hi inclouen i que no incorpora la suficient 

informació per poder fer la revisió de preus anuals i proposa la modificació de la 

clàusula 3a i del punt segon de l’Annex I a més de la incorporació d’un Annex II de 

desglossament dels costos dels serveis de l’any 2019. 

 

Vist que el Tècnic mig de Medi ambient i via pública informa favorablement les 

modificacions del conveni proposades pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany . 

 

Vist el que disposen els articles 66.3 d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 

25.1 c)  del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei d’organització comarcal; 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic i 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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Vist que l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

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

transferència de funcions a altres administracions públiques per mitjà de conveni, 

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

corporació. 

 

Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de l’Ajuntament i l’informe de conformitat de 

la Intervenció municipal. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, el Ple adopta els següents acords: 

 

Primer. Aprovar les modificacions del conveni de delegació al Consell Comarcal del 

Pla de l'Estany del servei de jardineria i manteniment de zones verdes del municipi 

de Banyoles que a continuació es detallen: 

 

1. Nova redacció de la Clàusula 3ª conveni: 

 

3. L’import per a la realització d’aquests treballs serà el que resulti de sumar els 

diferents costos que composen la prestació del servei de jardineria i manteniment 

de zones verdes del municipi i que es detallen en Annex II del present conveni, 

essent l’import inicial de 233.000 € (exempts d’IVA) per l’any 2018. L’import de 

l’exercici 2019 serà de 264.072,07 €, tal i com es detalla en l’Annex II del present 

conveni. 

 

El Consell Comarcal presentarà la corresponent liquidació per la realització dels 

treballs del servei delegat amb una periodicitat mensual i per import del total 

conveniat prorratejat per 12 mesos. La liquidació corresponent al mes de desembre 

s’ajustarà al preu total del conveni de cada any. 

 

L’Ajuntament de Banyoles farà efectiu el pagament de les liquidacions al Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany, mitjançant ingrés al seu compte corrent, una vegada 

s’hagin aprovat degudament. 

 

El preu pactat en aquest conveni podrà ser actualitzat de forma degudament 

justificada per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, essent d’actualització 

automàtica únicament el preu de la partida corresponent als costos dels mitjans 

personals inclosos en el conveni i que es detallen en l’Annex II, atès que estan 

calculats en base als preu públics del servei de jardineria. El Consell Comarcal 

sol·licitarà l’actualització automàtica del preu del conveni mitjançant notificació de 

l’acord de modificació dels preus públics del servei.  

 

2. Modificació del punt Segon de l’Annex I del Conveni. 

 



 
 
 

 

 

Segon. Per la realització d’aquests treballs es disposarà de 3 brigades de 1 

monitor+ 2 peons i 1 brigada formada per 1 operari + 1 peó. (...). 

 

3. Aprovar un Annex II del Conveni relatiu a la fórmula de càlcul del preu del 

conveni de delegació, amb el següent detall: 

 

ANNEX II.  

COSTOS DEL SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE ZONES VERDES 

AL MUNICIPI DE BANYOLES – ANY 2.019 

MITJANS PERSONALS AMORTITZACIÓ VEHICLES  

BRIGADA ( 1 + 2):  1 MONITOR + 2 PEONS Amortització anual vehicles 

      9.739,15 

€  

Núm. de brigades (1+2): 3 

Amortització anual tractor 

tallagespes 

      1.500,00 

€  

Hores membres de la brigada 1 + 2:              1.659    

COST TOTAL 

AMORTITZACIONS 

    

11.239,15 €  

BRIGADA ( 1+ 1 ): 1 OPERARI + 1 PEÓ 
MATERIAL NO INVENTARIABLE 

Núm. de brigades (1+1): 1 Adobs, herbicides, peces reg, 

flors de temporada.. 

    11.000,00 

€  Hores operari de la brigada 1 +1:              1.582    

Hores peó de la brigada 1 +1:              1.659    

COST TOTAL MATERIAL NO 

INVENTARIABLE 

    

11.000,00 €  

Preus Públics Servei de Jardineria  Centre el Puig- 

Any 2019 

  

Preu hora monitor/a 

           21,03 

€  

  

Preu hora operari/ària 

           12,49 

€  

  

Preu hora peó 

           10,11 

€  

  Càlcul costos mitjans personals 

   3  BRIGADES( 1 + 2):  1 MONITOR + 2 PEONS 

  Monitor 3 

  Hores anuals Monitor             1.659    

  Total hores monitors             4.977    

  

Preu/hora monitor 

          21,03 

€  

  

Cost total monitors Brigada 1+2 

  104.666,31 

€  

  Peons 6 

  Hores anuals Peó             1.659    

  Total hores peons             9.954    

  

Preu/hora monitor 

          10,11 

€  

  

Cost total peons Brigada 1+2 

  100.634,94 

€  

  

TOTAL COST 3 BRIGADES (1+2) 

  205.301,25 

€  

  1  BRIGADES( 1 + 1):  1 OPERARI + 1 PEÓ 

  Operari 1 

  Hores anuals Operari             1.582    

  Total hores operari             1.582    

  



 
 
 

 

 

Preu/hora operari 

          12,49 

€  

  

Cost total monitors Brigada 1+2 

    19.759,18 

€  

  Peons 1 

  Hores anuals Peó             1.659    

  Total hores peons             1.659    

  

Preu/hora monitor 

          10,11 

€  

  

Cost total monitors Brigada 1+2 

    16.772,49 

€  

  

TOTAL COST 3 BRIGADES (1+2) 

    36.531,67 

€  

  COST TOTAL MITJANS PERSONALS 

SERVEI 

  241.832,92 

€  

  

    

COST TOTAL PRESTACIÓ SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE ZONES 

VERDES ANY 2019 

  

264.072,07 

€  

COST MENSUAL PRESTACIÓ SERVEI DE JARDINERIA I MANTENIMENT DE ZONES 

VERDES ANY 2019 

    

22.006,01 €  

 

El preu del conveni s'entendrà automàticament actualitzat quan es 

modifiqui únicament el cost dels mitjans personals per modificació dels 

preus públics del servei. 

 

 Segon. Disposar que s’aprovin els corresponents actes administratius de gestió 

comptable de la despesa derivats de l’esmentada modificació del conveni. 

 

Tercer. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, als efectes 

pertinents. 

 

Quart. Traslladar l’acord a la Intervenció municipal i al Servei de Medi ambient i via 

pública, als efectes pertinents. 

 

Cinquè. Publicar el text íntegre del conveni modificat, un cop formalitzat entre 

ambdues administracions,  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 

conformitat amb el que disposa l’article 9.3. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic. 

 

Sisè. Publicar el conveni en el Portal de la Transparència de la seu electrònica 

municipal, d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

Resultat de la votació: Modificació del conveni de delegació al Consell 

Comarcal del Pla de l'Estany del servei de jardineria i manteniment de 

zones verdes del municipi de Banyoles. S’aprova per unanimitat.  

 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   
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5.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 

MOCIONS 

5.1.- Moció per garantir la democràcia i els drets civils a Mauritània. 

S’aprova per unanimitat. 

Mauritània és un país del nord d’Àfrica que té una població aproximada de 4.5 

milions d’habitants. Amb l’estat espanyol ha tingut importants relacions 

econòmiques sobretot en qüestions relacionades amb la pesca. De fet, i a través de 

la Unió Europea, Mauritània té acords pesquers per valor de desenes de milions i 

també rep fons per evitar l’accés d’immigrants a les costes espanyoles. Mauritània 

és també un país ric en recursos naturals on les empreses estrangeres se’n 

beneficien.  

Des de finals dels noranta, persones procedents de Mauritània han migrat a l’estat 

espanyol, buscant un futur millor. A Banyoles, s’estima que prop d’un centenar de 

persones, entre els que han obtingut la nacionalitat espanyola i els que encara 

figuren amb permís de residència, són originaris d’aquest país. Els banyolins 

d’origen maurità han creat les seves pròpies associacions i s’han caracteritzat, des 

de principis d’aquest segle, en l’execució de projectes de cooperació internacional 

amb els seus pobles d’origen. Són, per tant, persones actives i compromeses amb 

el teixit social banyolí.  

Més enllà del pes demogràfic, molt menor si es compara amb els banyolins d’origen 

marroquí o gambià, els mauritans a Banyoles acostumen a pertànyer a l’ètnia 

soninké que és el grup cultural majoritari dins la població banyolina d’origen 

gambià. Persones mauritanes acostumen a format part de les juntes de les 

associacions més influents d’aquest col·lectiu.  

Mauritània viu avui una situació política i social marcada per la incertesa i la 

inestabilitat. El president Mohamed Ould Abdelaziz va arribar al poder el 2008, 

després d’un cop d’estat militar. Un any després, es va afirmar a través d’unes 

eleccions. A finals de juny de 2019, el seu delfí, el també militar Mohamed Cheikh 

El-Ghazouani, ha estat l’hipotètic guanyador en primera volta de les eleccions. Però 

tota la resta de forces de l’oposició ha denunciat els comicis per frau i irregularitats.  

Les protestes al país han generat la reacció del govern que ha empresonat líders de 

l’oposició i que ha prohibit l’accés a internet per afeblir l’acció de la dissidència. 
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Aquestes accions repressives conviuen amb l’empresonament, des de fa més d’un 

any, de joves bloguers que aprofitaven la xarxa per protestar contra el règim al 

poder a Mauritània. Al mateix temps, Amnistia Internacional, en els seus informes 

periòdics, denuncia l’empresonament a Mauritània de dissidents polítics. A tot això, 

cal afegir-li l’augment del racisme propiciat pels grups que ara mateix són al govern 

del país.  

Tenint en compte tots aquests precedents, a instància de la comunitat africana a la 

ciutat, que ens ha fet arribar la seva preocupació i ha sol·licitat a l’Ajuntament de 

Banyoles, l’aprovació d’una moció relativa a la situació de Mauritània 

Instar al govern de l’Estat Espanyol i a la Unió Europea a fer les gestions pertinents 

i oportunes perquè en un país que manté relacions econòmiques tan a nivell estatal 

com europeu siguin respectats els principis rectors de la democràcia i les llibertats 

civils individuals, instant a l’alliberament dels presos polítics i a un recompte validat 

que garanteixi uns comicis nets i transparents.  

Traslladar aquest acord al govern, a la Unió Europea, al Fons Català de 

Desenvolupament i a les entitats municipalistes del nostre país.  

Resultat de la votació: Moció per garantir la democràcia i els drets civils a 

Mauritània. S’aprova per unanimitat.  

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   
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5.2.- Moció en suport a les Persones Refugiades 

Segons l’informe d’ACNUR hi ha més de 70 milions de persones refugiades al món, 

la majoria d’elles per raons de persecucions polítiques i guerres, però també cada 

més n’hi ha per culpa del canvi climàtic.  

La majoria d’aquests refugiats provenen de països del tercer món i estan asilats, 

també en altres països amb alts percentatges de pobresa. Aquest seria el cas dels 

roginhes de Myammar (l’antiga Birmània) que en l’actualitat estan asilats en camps 

de Bangladesh, o dels sudanesos a Uganda, o de Sirians al Líban, Jordània a 

Turquia, per citar alguns del casos més coneguts.  

Europa, és un dels continents que rep menys refugiats ja que queda força allunyada 

de la majoria dels conflictes actuals, cosa que li permet controlar les seves 

fronteres. La Comunitat Europea té tractats de devolució de refugiats i immigrants 

a Turquia i Nord d’Àfrica. Aquesta situació permet el retorn en calent a aquests 

països sense tenir en compte les condicions que les persones retornades es 

trobaran en el seu destí.  
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Arrel de la crisi a Síria i de la quantitat de refugiats que es trobaven a Grècia, la 

Comunitat Europea va establir una quota per a cada país. El govern espanyol es va 

comprometre a acollir 19.000 persones. En la pràctica, només s’arribà al 16% del 

compromís d’acollida. En l’actualitat aquests compromís ja ha expirat. Dels 

demandats d’asil que estern a Grècia, molts d’ells vivint en condicions 

infrahumanes en teòrics camps improvisats, ja han deixat de ser focus d’atenció 

mediàtica i cap país se sent obligat al seu acolliment.  

Segons els recents informes de la  CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat), 

en aquests moments a l’estat espanyol hi ha acumulades 100.000 peticions d’asil 

sense resoldre. En aquests moments, moments es resolen una de cada quatre 

peticions i les altres acaben amb ordre d’expulsió. Durant aquest 2019 i fins avui, 

l’estat espanyol ja ha rebut 46.000 noves peticions. La majoria per part de 

demandants d’Amèrica Llatina, principalment de Veneçuela.  

Malgrat tot, Espanya encara té oberta l’entrada de migrants i refugiats a la zona del 

Mediterrani, a diferència d’altres països europeus, fet que cal valorar com a positiu 

tot i que cal millorar-ho sobretot respecte a les ONGs de salvament marítim.  

Per això ens adherim a la petició del CEAR, fent especial incidència en els següents 

punts:  

 Instar al govern espanyol perquè reprengui l’esperit de l’Àquarius acceptant 

els vaixells d’ONGs que fan rescats a la Mediterrània.  

 Instar al govern espanyol a que aturi tots els retorns en calent que s’estan 

fent en aquest moment, especialment a les tanques de Ceuta i Melilla.  

 Instar al govern promogui un Pacte d’Estat per l’Asil d’acord amb els Pactes 

Mundials sobre Migració i Refugi ratificats per Espanya el desembre de 2018.  

 Traslladar aquesta moció a les diferents administracions competents amb la 

gestió dels migrants i dels refugiats.  

 

Resultat de la votació: Moció en suport a les Persones Refugiades. S’aprova 

per unanimitat.  

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   
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Pres i Preguntes:  

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a:   
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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 

20:15h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 

constància i efectes, certifico. 
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