
 
 
 
 

1 

 

  
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26 
DE NOVEMBRE DE 2018 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 26 de 
noviembre de 2018, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de 
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde 
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 

 
Hi assisteix, la sotasignant Secretària accidental de la Corporació, Sra. Cristina 
Palomino i Pellicer. Hi és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig 
Puigcorbé. 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic, abans té unes paraules de record pel Sr. 
Miquel Martos Lendínez, que havia sigut regidor de l’Ajuntament. Es fa entrega dels 
següents llibres, “Mig segle de fressa”, de la col·lecció Quaderns de Banyoles, 
presentat la setmana passada, i “La travessia de l’Estany”, presentat pel Club 
Natació Banyoles, en motiu del 75è aniversari.  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 l'Acta de la sessió anterior : 30 d'octubre de 2018. 

D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 30 d’octubre de 2018.  

Sr. Joan Luengo, 

Bona nit. Comenta que no s’ha penjat el vídeo del Ple anterior. Només és per saber 
si tot és correcte o bé si hi ha algun error.  

Sr. Alcalde,  

No hi ha cap error i es comprovarà el que ha passat. Les actes les repasso sempre, 
però el vídeo no ho comprovo.  

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 23 
d’octubre de 2018 al 16 de novembre de 2018. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2018.3285 de 23 d’octubre de 2018, al núm. 2018.3685, de 
16 de novembre de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 
digital. 
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Atès que és voluntat d’aquesta Corporació establir amb caràcter permanent la 
composició de la Mesa de Contractació que ha d’assistir als diferents òrgans de 
contractació, amb la finalitat de dotar de major celeritat als diferents processos de 
licitació. 
Atès que davant l’existència de dos òrgans amb facultats en matèria de 
contractació en l’àmbit de l’Administració municipal (l’Alcalde amb facultats per 
delegar la competència a la Junta de Govern Local i el Ple de la Corporació) i de 
conformitat amb el que disposa el fonament jurídic segon de Sentència del Tribunal 
Suprem de data 28 de gener de 2003 (“Por el contrario esta Sala ha venido 
declarando repetidamente .... que no puede declararse la nulidad de los acuerdos 
de la Comisión Municipal de Gobierno adoptado en materias de competencia del 
Alcalde cuando este interviene en ellos y vota a favor de su adopción”) i tenint en 
compte que en el Ple municipal s’integra com a part necessària l’Alcalde-President 
de la Corporació, el Ple restaria facultat per designar els membres que integren la 
Mesa de Contractació de caràcter permanent. 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
DECRETA 
Primer. Aprovar l’establiment en caràcter permanent de la Mesa de contractació 
que ha d’assistir als diferents òrgans de contractació de contractació de la 
Corporació municipal en els procediments de licitació oberts, oberts simplificats, 
restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la 
innovació. 
Segon. Establir la següent composició de la Mesa de contractació: 
President: 
Titular:  Sr. Albert Tubert Yani, Regidor d’Urbanisme i activitats. 
Suplent:  Sr. Lluís Costabella i Portella, 3r. Tinent d’Alcalde. 
Vocals: 
Titular:  Sr. N.B.G, Secretari de la Corporació. 
Suplent:  Sra. C.P.P, Cap de Serveis Jurídics. 
Titular:  Sra. A.P.P, Interventora de la Corporació. 
Suplent:  Sra. E.G.A, Tècnica de Serveis Econòmics. 
Titular:  El/la Cap de l’Àrea o Servei corresponents en funció de la matèria objecte 

del contracte. 
Suplent:  Un/a Tècnic/a de l’Àrea o Servei corresponents en funció de la matèria 

objecte del contracte. 
Secretari: Actuarà el Secretari de la Corporació o la seva suplent. 
Per a l’adequada composició de la Mesa de contractació hauran d’assistir la majoria 
absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presencia del President 
i el Secretari i la Interventora de la Corporació o dels seus suplents. 
Tercer. Disposar que les reunions de la Mesa de contractació de caràcter permanent 
se celebrin els dimarts a les 9:00 hores del matí, llevat que coincideixin en dies 
festius o que per motius sobrevinguts s’hagi de celebrar un altre dia i hora. 
Quart. Ratificar aquesta resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió 
plenària que celebri. 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
Sisè. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia de la seva publicació i no 
afectarà a les licitacions en curs. 
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2.2. - Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els Ajuntaments de 
Banyoles, Campdevànol, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall 
de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Serinyà pel cofinançament i 
les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa 
de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la 
Costa Brava. 

 
Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
s’obre la convocatòria per part del Departament de Governació Administracions 
Públiques i Habitatge . 

Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va 
aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels 
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la 
convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del 
FEDER. 

Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, el Consorci 
de les Vies Verdes de Girona va presentar el projecte d’ampliació de la xarxa de 
vies verdes a les comarques de Girona entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. 

Vist el Decret del President de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que 
es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents 
termes:  

 

 

Atès que l’executivitat d’aquella resolució estava condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels 
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 

Vista la Resolució de la Consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 

Exp. Entitat NIF Puntua
ció 

obtingu
da 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 

aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 

de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

SP/104 Consorci de les Vies 
Verdes 

P1700047B 41,00 5.127.981,35 3.823.909,43 955.977,36 
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TOTAL 2018 2019 2020 

Projecte A 
    

Palol de Revardit 11.714,25 3.904,75 3.904,75 3.904,75 

Cornellà del Terri 56.208,29 18.736,10 18.736,09 18.736,10 

Porqueres 113.648,32 37.882,77 37.882,78 37.882,77 

Banyoles 485.135,82 161.711,94 161.711,94 161.711,94 

Esponellà 11.161,21 3.720,40 3.720,41 3.720,40 

Serinyà 28.405,79 9.468,60 9.468,59 9.468,60 

Fontcoberta 36.399,64 12.133,21 12.133,22 12.133,21 

Sarrià de Ter 78.329,59 26.109,86 26.109,87 26.109,86 

Sant Julià de Ramis 95.736,17 0,00 63.824,11 31.912,06 

Campdevànol 129.463,71 0,00 86.309,14 43.154,57 

Ripoll 194.195,56 64.731,85 64.731,86 64.731,85 

Projecte B 0 0,00 0,00 0,00 

Sant Joan de les Abadesses 222.806,26 0,00 148.537,51 74.268,75 

La Vall de Bianya 222.806,26 74.268,75 74.268,76 74.268,75 

Projecte C 0 0,00 0,00 0,00 

Porqueres 72.987,48 24.329,16 24.329,16 24.329,16 

TOTAL 1.758.998,35 436.997,39 735.668,19 586.332,77 

 
Consorci de les Vies Verdes de Girona 608.962,36 202.987,46 202.987,45 202.987,45 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual a nom de la 
Diputació de Girona pels imports i anys que es detallen a continuació corresponent 
a l’aportació municipal al conveni de col·laboració pel cofinançament, execució i 
lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de Vies Verdes a les Comarques 
Gironines, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, d’acord amb la nova taula 
d’aportacions inclosa          en l’addenda del conveni aprovada en el primer punt, i 
enguany amb càrrec a la partida pressupostària 2018/21.17100.76100 “Parcs i 
Jardins. DG Projecte Vies Verdes”. 

2018 

2018/21.17100.76100 

2019 2020 

161.711,94 € 

(Núm. operació prèvia 
920180001702) 

161.711,94 € 161.711,94 € 

 

Tercer.- Consignar crèdit adequat i suficient en els exercicis econòmics 2019 i 
2020 per atendre la despesa compromesa en la formalització de l’esmentat 
conveni, en tractar-se d’una despesa plurianual. 

Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura de 
l’addenda del conveni de col·laboració, així com de la resta de documentació 
complementària pel desplegament d’aquest conveni, i en especial per incorporar 
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els sistemes de racionalització, millora de mètodes i processos i simplificació de 
tasques que permetin un millor i més alt nivell de prestació de serveis.  
 
Vist  el que disposen els article 29 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de personal al Servei de les Entitats locals de 
Catalunya. 
 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 13 de novembre de 2017 va 
aprovar una nova valoració i relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament 
de Banyoles. Aquesta nova valoració relació de llocs de treball, una vegada 
aprovada es va publicar  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona ,número 
240, de 19 de desembre de 2017 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm.7510 de data 04 de desembre de 2017. 
 
Vist l’acta de la Mesa general de negociació de data 11 d’octubre de 2018.  
 
Atès doncs que, de conformitat amb l’article 37 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, 
s’ha dut a terme la corresponent negociació amb els òrgans de representació del 
personal funcionari i laboral. 
 
Atès l’exposat, la proposta d’aprovació de la relació de llocs de treball per l’exercici 
2019, incorpora, respecte a la RLLT aprovada i vigent, les següents modificacions: 
 
 

1. S’han modificat els imports del complement específic del lloc de treball. Els  
imports que consten detallats en l’annex 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. 
  

2. S’ha introduït un canvi d’estructura respecte a la Relació de llocs vigents  
atès que s’han assignat codis de llocs de treball i s’ha fet la distribució dels 
llocs a les àrees corresponents d’acord amb l’organigrama municipal. 

 
3. Canvi de denominació del lloc de Bibliotecari/ària, pel de tècnic/a mig 

bibliotecari/ària. 
 

4. Es proposa un canvi de règim laboral a règim funcionari dels llocs de treball 
següents: 

 
 Cap de manteniment de via Pública. 
 Supervisor/a de via pública 
 Tècnic/a mig bibliotecari/ària  

 
5. Es proposa la modificació del Complement de destí del nivell 20 al 22 dels 

següents llocs de treball: 
 

 Cap de manteniment de via pública. 
 Enginyer/a tècnic/a 
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Es canvia la denominació del bibliotecari i passa a Tècnic mig de bibliotecari. Es 
proposa un canvi de règim de laboral a funcionari, de tres llocs de treball, (cap de 
manteniment de la via pública, supervisor de la via pública i el tècnic mig de 
bibliotecari). En el punt 5, també hem vist que s’havia de pujar en complement de 
destí de tres llocs de treball, del nivell 20 al 22, de ( cap de manteniment de via 
pública, enginyer tècnic i arquitecta tècnic ).  

Es proposa la modificació de la provisió dels llocs de treballs dels caps de servei, 
que sigui obert a altres administracions. Al ser un Ajuntament petit, ens podem 
trobar que no hi hagi ningú que ofereixi el perfil de cap, per això s’obre a altres 
administracions.  

Es proposa la modificació de llocs d’operari de serveis múltiples, s’amortitza la plaça 
d’un oficial 1a de la Brigada Municipal.  

L’altre qüestió, és que  s’ha detallat els requeriments específics els llocs de treball 
que tenen jornada reduïda/parcial, partida i/o ampliada, s’ha fet constar  en la seva 
fitxa.  

Sr. Non Casadevall, 

Ens abstindrem, perquè no hem tingut temps de parlar amb els treballadors/es.  

 

Resultat de la votació:  Aprovació de la relació de llocs de treball de 
l'Ajuntament de Banyoles, per l'exercici 2019. 9 vots a favor, (grup 
municipal CiU), 8 abstencions, (grups municipals Junts per Banyoles-ERC, 
CUP i IdB-ICV ). S’aprova per majoria absoluta.  

 

3.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1. -Aprovació del PRESSUPOST GENERAL per l'exercici 2019. 

Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2019, 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’Ajuntament de 
Banyoles de l’exercici de 2019, 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 l’acord d’aprovació inicial del pressupost 2019 adoptat pel Consell Plenari del 
Consorci de l’Estany en sessió celebrada el 7 de novembre de 2018. 
 
Vist el projecte de pressupost 2019 a aprovar per la Junta General del Consorci 
Esportiu de l’Estany de Banyoles, a celebrar el dia 26 de novembre de 2018. 
 
Per tot l’explicitat el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   
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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 20.055.410,70 euros 
 

Pressupost 
consolidat 

Ajuntament 
Consorci 
Estany 

Consorci 
Esportiu 

Ajustaments 
TOTAL 

Transf. 
internes 

Pressupost 
ingressos 19.706.307,70 353.903,00 111.500,00 -116.300,00 20.055.410,70 

Pressupost 
despeses 

19.706.307,70 353.903,00 111.500,00 -116.300,00 20.055.410,70 

 
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,  
 
Bona tarda, a tothom. L’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2019 que 
l’equip de govern presenta avui en aquest plenari, és un pressupost rigorós, que 
dona resposta a les necessitats de la ciutat i continua sent un pressupost solvent, 
tal i com també ha estat en els exercicis anteriors, mantenint una situació 
econòmica sanejada sense augmentar la pressió fiscal als nostres conciutadans i 
conciutadanes, i mantenint la qualitat dels serveis municipals prestats i un bon 
nivell dels indicadors financers.  
El pressupost per a l’exercici 2019 per a la Corporació  és de 19.706.307,70€ el 
que representa un decrement del 1.39% respecte al pressupost de l’exercici de 
2018. Mentre que el pressupost consolidat integrat per l’Ajuntament de Banyoles i 
els Consorcis Esportiu i de l’Estany ascendeix a 20.055.410,70€. 
El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari ascendeix a 17.719.207,70€ 
el que representa un decrement del 1.23% respecte a l’exercici anterior.  
La principal conseqüència d’aquest decrement en els ingressos ordinaris és 
l’eliminació en el pressupost de la previsió d’ingrés i despesa de la taxa de 
subministrament d’aigua potable malgrat la previsió d’increment de rendiment dels 
altres impostos i tributs, com per exemple: 

- En els impostos directes: Per la regularització cadastral en termes de IBI i en les 
plusvàlues el rendiment del qual  ha incrementat aquest any 2018. 

- En els impostos indirectes: També per l’increment del rendiment de l’impost 
respecte al que estava previst per aquest any 2018. 

- En les transferències corrents. Aquest capítol  s’ incrementa un 10,76% respecte de 
l’exercici de 2018 degut a la major previsió de l’ingrés per la Participació en els 
tributs de l’estat, que és la principal transferència corrent que té aquesta 
corporació. 
Les previsions de transferències corrents de la Generalitat i de la Diputació de 
Girona es mantenen en previsions molt similars a les corresponents al 2018.  
Pel que fa a les despeses corrents i les amortitzacions financeres ascendeixen a un 
total de 17.155.925,52€ el que significa un lleuger decrement (-2.36%) respecte a 
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dels carrils bici i la rehabilitació/renovació dels parcs infantils, projecte d’estalvi 
energètic en l’enllumenat públic, millores en las infraestructura del parc de la draga 
i dels regs i l’estany. Inversions en les àrees de cultura i ensenyament. Una partida 
de 200.000€ per les obres de restauració final del Museu Arqueològic i una altra de 
115.000€ pels vestidors del camp vell. A més a més de partides per a la compra de 
patrimoni (edificis) per part de la Corporació i varis projectes per a l’adequació de 
diversos equipaments municipals que ajudaran a fer més eficients els serveis 
prestats als banyolins i banyolines.  
 
Sr. Joan Luengo,   
 
Bona nit. Avui que presenten els pressupostos, no es pot oblidar que hi ha 
funcionaris/es, treballadors/es, de la Generalitat, que fan vaga en els diferents 
àmbits, i que tot depèn d’un pressupost. Ens solidaritzem amb tots aquests 
treballadors.  
No ens agradaria acabar aquest mandat (2015-2019), sense repetir el que fa anys 
que demanem, que és la millora del finançament dels Ajuntaments, el que 
deficitari, que depenen de la construcció a dia d’avui, sembla que estem en uns 
moments que la cosa millora, però no hi podem estar pendents. No està malament 
recordar al Sr. Alcalde i President de la Diputació, de reclamar l’esmentat 
finançament. El seu model de ciutat i de pressupostos el nostre són completament 
diferent, i no ho compartim. Si que els podem compartir tècnicament, perquè cal 
recordar que tenim una legislació estatal molt i molt dura. Tanquen una legislatura, 
amb uns pressupostos que no han sabut abordar temes importants de ciutats, com 
la gestió de residus, quim model cultural tenim, com es passa del consorci Life, al 
consorci sense Life, com dotem el consorci esportiu perquè tingui més 
competències i pugui gestionar l’esport. Haig de dir que tanquen aquesta 
legislatius, estancats en el 4% en inversió social, és incoherent i no afronta a les 
necessitats de la nostra ciutat. Ens preocupa que en els pressupostos tot i que hi ha 
partides amb increment i d’altres amb decrement, cal recordar que en els anys 
2008/2009, l’Ajuntament, va entrar en un Pla de sanejament on es van retallar una 
part important d’inversions, a dia d’avui, aquesta part encara no s’ha recuperat.  
Les inversions que proposen, a banda de la biblioteca fantasma que hi apareix any 
rere any, i que encara no hi ha fruit. La resta d’inversions, hi podríem estat d’acord, 
però saben que ens agrada comparar-nos en altres municipis, i fa poc, Besalú, 
decidia les inversions del seu municipi, criem que vostès no creuen amb els 
pressupostos participatius, pensem que hi havia d’haver-hi una partida important 
amb avants projectes, perquè la ciutadania pogués decidir.  
Ens sorprèn que desapareix el defensor de la ciutadania. El setembre del 2015, 
vam aprovar i signar per unanimitat el reglament del defensor de la ciutadania, i en 
els pressuposts de l’any 2019, no hi consta cap partida. Fem tres preguntes:  
Apareix la Fundació Joan Agustí, amb 3000€. Ens agradaria saber en que es 
destinaran?. Els anuncis de la festa d’Agost, passa de 3.500€ a 0 €. I la cooperació 
a la solidaritat, decreix 4.000€. 
 
Sr. Alcalde,  
 
No és cert que Banyoles, depengui de la construcció, si mira a la partida  
d’ingressos corrents, pel que fa a l’impost de construccions és de 270.000€. 
L’import que hem posat, està basat en aquest 2018, a dia d’avui, s’ha recaptat uns 
230.00€ i encara falten liquidar algunes coses, es creu que per a finals d’anys, la 
recaptació sigui d’uns 240.000/250.000€, creiem que hem fet una previsió molt 
real.  
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Sr. Joan Luengo, 
 
El que he dit de la construcció, és a nivell global, no només de Banyoles. Seguim 
creiem i no ens canviarà d’opinió que votés, no han abordat els temes importants 
de la ciutat. Aquests anys, des de la Generalitat i la Unió Europea, demanaven que 
abordessin el model de gestió de residus i abocaments. No som l’únic Ajuntament 
que no ho ha abordat, pels maldecaps que comporta. Seguim creiem que el model 
del Consorci és un model d’esquelet que s’aguanta amb el mínim, creiem que té un 
llarg recorregut i molta feia a fer. Ha sigut un exemple amb nivell, de com es 
gestiona un espai complicat com l’estany de Banyoles, i per tant, quan es perd el 
Life, es perd personal, gestió, alguns programes etc. això és el que ens referim.  
Consorci esportiu. Continuem dient que hauria de gestionar moltes més coses i no 
només les proves esportives de l’estany. Tampoc compartim la taxa esportiva, que 
seria la manera de finançar el Consorci esportiu, però són models diferents que no 
compartim.  
Serveis Socials. És evident que hi ha moltes coses darrera, però analitzant el 
pressupost, la partida d’Acció Social, és el 4%, de tot el pressupost. Creiem que 
l’Ajuntament, podria fer més esforços i engegar altres projectes i fer més millores. 
Alhora felicitem de la millora organitzativa que hi ha en els Serveis Socials.  
C/ Joan XXIII. Compartim que s’ha de millorar, el POUM, ens emplaça a fer la 
millora.    
 
Sr. Alcalde,  
 
No estic d’acord que el C/ Joan XXIII, no és participatiu. Es va fer una petició en el 
Consell de Barri, per tant, és una forma de participació.  
Serveis Socials. Podem fer una demagògia, perquè serveis socials, pot ser gairebé 
tot, però has de posar el que les ràtios indiquen i el que es necessita. El missatge 
que diu vostè, no és correcte.  
El Consorci Esportiu, es va crear amb la finalitat de les competicions de l’estany, i 
es continua d’aquesta manera.  
El Consorci de l’estany. Té recorregut, i mentre es doti econòmicament en tindrà. El 
Life, era un projecte, per unes qüestions concretes. Banyoles ha tingut tres Life, és 
tot un rècord de bona gestió. Vostè demana que en substitució al Life, les 
administracions hi posem 1 milió d’euros. Les administracions no podem aportar 
aquesta quantitat de diners. El Consorci fa la feina sense el Life. Cal dir que en 
aquest 2018, s’ha dotat el Consorci amb més personal que abans del Life. 
Resumint, cal dir que el Consorci post Life, està més ben dotat que l’abans Life, ho 
pot comprovar.  
Gestió de l’abocador. No ens toca afrontar-la, li toca al Consell Comarcal. La 
recollida és responsabilitat d’aquesta Corporació, i creiem que aquests no és un bon 
moment per Banyoles, fer la recollida porta a porta, ho he explicat moltes vegades. 
Primer cal fer les coses bé i que la gent tingui consciència de deixar les bosses a 
dins dels contenidors. En relació a la gestió de residus, hem de pagar un 5%, 
perquè no tenim planta de transferència ni de triatge adjudicada. Tenim una 
comarca petita, i no ens faran la planta de triatge, ens han assignat la planta de la 
Garrotxa.  
 
Sra. Sandra Pazos, 
  
Bon vespre a tots i a totes. Sembla que el pressupost és una continuïtat, el nostra 
comentari, serà similar al que hem anat fent en els últims 8 anys. Creiem que si 
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Biblioteca. Li recordo que vostè ha participar en les decisions en relació a la 
biblioteca, i quan vaig proposar la compra i l’enderroc d’un edifici, vostès no hi van 
estar d’acord.  
C/ Joan XXIII. En el consell de Barri de Mas Palau, se’n ha parlat moltes vegades, i 
s’hi han recollit les peticions.  
Òrgans de Govern. Aquesta partida no és concreta, perquè és en funció als Plens 
que hi pugui haver durant l’any. Les dietes, estan a la seva disposició, i és en funció 
al que toca.  
 
 
Sra. Sandra Pazos.  
 
Preguntaven perquè servirien les càmeres. Si eren per controlar els vehicles que 
entren i surten del Barri Vell, o si tindrien la mateixa utilitat de les dues que hi ha a 
l’entrada sud i nord de la ciutat. Entenem que la utilitat de les càmeres no és 
concreta.  
Com és que aquest any, hi ha una partida per muntatge i desmuntatge dels llums 
de Nadal?. L’any passat no hi era.  
 
Sr. Alcalde,  
 
Hi ha un pla de seguretat per a ciutat, el qual es va desenvolupant pas a pas.  
Llums de Nadal. El muntatge i desmuntatge, s’ha fet sempre anava inclòs dins 
d’una partida. S’ha de fer un nou concurs, i per aquest anys, s’ha fet partida a part.  
 
Sra.  Roser Masgrau, 
 

Bona nit a tots! 

Comentarem els elements més importants d’aquests pressupostos. 

Els pressupostos en la seva part de despeses serveixen per a fonamentalment fer 
front a dos àmbits, el primer és  fer possible el dia a dia, cosa que vol dir pagar els 
funcionaris públics (la partida més gran), despeses de neteja, manteniment, festes, 
entitats etc. 

Aquest és un capítol molt important quantitativament però on es poden fer poques 
modificacions. 

I l’altra àmbit és el de les inversions. 

Aquest àmbit és el que dona l’empremta, dona el segell de qui fa el pressupost. És 
l’àmbit més polític . 

El nostre posicionament en el primer àmbit, el de despeses ordinàries no el 
manifestarem, no seria el nostre però no hi tenim objeccions greus. Una altra cosa 
és l’altre àmbit, el de inversions. 

Ens dona la sensació que prorroguem pressupost, tenim una sensació de dejà vu, 
no hi veiem masses novetats respecte els darrers pressupostos i el que ens 
preocupa especialment és aquesta partida per a un projecte de biblioteca que ja 
teníem l’any passat i no es va executar. 
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voluntat que l’equip de govern ha tingut, a l’hora de mantenir i treballar l’opció 
d’una gran majoria.   

Sr. Alcalde,  

Si mirem els 2 pressupostos que vàrem pactar amb vostès, i els d’ara, no difereixen 
molt, i fins i tot, hi ha qüestions que es mantenen del pacte. Fa 15 dies quan vaig 
parlar amb vostè, em va dir que parlaria amb el seu grup, la següent conversa és 
avui. Per tant, de voluntat n’hi ha hagut. L’altre qüestió, és quin equip de govern 
els executarà, fins els maig /juny, qui els executarà, serà aquest plenari, i si serà 
més o menys, dependrà de la contractació dels projectes. Nosaltres,  n’executarem 
tots els que puguem amb la mesura que es pugui.   

Pot estar tranquil·la que amb 10.000€, no comprarem pisos. Informarem de tot el 
que vagi sortint de patrimoni. Aquest pressupost, té 435.000€ per la compra de 
patrimoni, dels quals 200.000€, estan compromesos per la compra de Can Tomàs 
Teixidor, que s’escripturarà abans de final d’any, el primer pagament està en 
aquest pressupost, el segon pagament es farà abans de les eleccions i l’altre 
pagament serà el 2020, i serà de 190.000€, els quals les haurà de pagar el govern 
que hi hagi.  

Amb el tema de la biblioteca, no és quedar-se estancats, hem parlat de lloc i 
espais, i no ens hem posat d’acord. Aquest govern, no està quiet, i no tenim el 
cofinançament per això el tema està d’aquesta manera.  

Tots el pressupostos, porten el segell del qui els fa.  

Sra. Roser Masgrau, 

No ens neguem a que s’executi el pressupost. Potser es podria deixar per fer una 
part de voreres, algun parc infantil, etc. només era una objecció política que tots 
ens entès.  

La partida de patrimoni he vist que era insuficient, però dona peu per fer sortir la 
temàtica que és important i ha sigut objecta de debats i de converses amb vostè.  

Biblioteca. Els escenaris, els interlocutors, des del començament de la legislatura, 
son els mateixos, i per diverses raons, les decisions, no s’han pres. L’argument que 
no ha finançament per part de la Generalitat, és evident, però si la feina hagués 
estat feta, tot això estaria avançat, i crec que no és cap excusa vàlida.  

 

Sr. Alcalde,  

No és que sigui una excusa vàlida, és que no tenim presa per aprendre una decisió 
que sigui errònia.  

Quan em vaig presentat a les eleccions, no li vaig dir a l’Alcalde que havia de fer o 
el que havia d’executar. Nosaltres farem el que creiem oportú.  

 
Resultat de la votació: Aprovar inicialment el Pressupost General per 
l’exercici 2019. 9 vots a favor, (grup municipal CiU), 8 vots en contra, 
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Corporació que realitza la Intervenció Municipal i, per tant, esdevé necessari 
incorporar-hi les esmentades modificacions així com preveure la incorporació 
automàtica de qualsevol altra modificació que pugui aprovar la Diputació de Girona, 
a l’acord inicial de 20 de març de 2018, al qual l’Ajuntament s’hi troba adherit. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes previstos en el RD 
424/2017, de les atribucions conferides al Ple d’aquesta Corporació. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple l’adopta els següents acords:  

Primer.- Incorporar les modificacions dels Annexos I i II aprovades per acord del 
Ple la Diputació de Girona de data 16 d’octubre de 2018, en els quals es concreten 
els Tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim 
de requisits bàsics i els requisits bàsics a comprovar i els Models d’informes de 
fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que són 
d’aplicació a l’Ajuntament de Banyoles com a ens adherit a l’acord adoptat per la 
Diputació de Girona, de data 20 de març de 2018, sobre els tipus de despeses i 
obligacions sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 
 
Segon.-  Acordar que qualsevol modificació que afecti als Annexos I i II, relatius als 
tipus de despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim de requisits 
bàsics, requisits bàsics a comprovar així com els seus models d’informes,  que 
acompanyaven a l’acord de la Diputació de Girona de 20 de març de 2018 i 
modificats per l’acord de 16 d’octubre de 2018, es considerarà automàticament 
incorporada per aquesta Corporació sense necessitat d’un nou acord.  
 
Sr. Alcalde,  
 
És l’ampliació del reglament. Li he comentat a la sra. Interventora, si és possible 
que qualsevol modificació es pogués incorporar  d’ofici, sense haver de passar per 
Ple.  
 
Resultat de la votació: Incorporar les modificacions dels Annexos I i II 
aprovades per acord del Ple la Diputació de Girona de data 16 d’octubre de 
2018, en els quals es concreten els Tipus de despeses i obligacions 
sotmeses a fiscalització limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els 
requisits bàsics a comprovar i els Models d’informes de fiscalització i/o 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que són 
d’aplicació a l’Ajuntament de Banyoles. S’aprova per unanimitat.  
 
 

4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

5.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
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obrir un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de 
crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia. 
 
2. Instar al Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític 
amb tots els Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin 
i tinguin el suport del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una 
gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de 
consens amb la comunitat educativa. 
 
3. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell 
Comarcal i a tots els centres educatius de titularitat pública del municipi a través 
del representant de l'Ajuntament en els respectius Consells Escolars de Centre. 
 
Sr. Alcalde,  
 
Aquesta moció, s’havia presentat, però es va retirar, per proposar-la en el CEM 
(Consell Escolar Municipal), i unànimement, es va acordar es presentes .  
 
Resultat de la votació: Moció presentada per la CUP. Per un debat sincer 
amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai 
del migdia als centres educatius de titularitat pública. S’aprova per 
unanimitat.  
 

5.2.-Moció presentada per la CUP. Per la reprovació del Rei. 

Atès que en el marc del que ja es coneix com els fets d’octubre de 2017, context on 
el poble català estava exercint el dret a l’autodeterminació amb la participació d’una 
gran part de la població, i davant la incapacitat de l’Estat espanyol per aportar 
solucions polítiques a un problema polític, el poders de l’Estat van decidir emprar la 
Monarquia com una trinxera més de l’Estat vers el poble organitzat 
 
Atès que el 3 d’octubre de 2017, la Casa Reial va exercir una de les funcions per les 
quals la dictadura franquista li va atorgar els privilegis, privilegis avalats per la 
constitució sortint del règim del 78, la Casa Reial va emetre un discurs amenaçador 
contra part de la població que diu representar, amb la intenció d’acabar amb la 
mobilització popular, amb la obsessió de preservar la unitat d’Espanya a qualsevol 
preu. 
 
Davant la constatació, una vegada més, de que la monarquia és una estructura al 
servei d’un projecte que poc o res te a veure amb els interessos de bona part de la 
població, en coherència amb els valors republicans, proposem  al ple de 
l’Ajuntament de Banyoles prendre els següents acords:  
 
Primer: Reprovar els actes repressius en contra de la ciutadania i condemnar les 
amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, l’amenaça de la il·legalització 
de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida 
contra els drets fonamentals.  
 
Segon: Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció 
en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos 
policials l’1 d’octubre de 2017. 
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Sr. Alcalde,  

Tal i com ha dit la Regidora, el dissabte quan ens vam trobar, hi havia també els 
firaires i els artesans del dibuix. Vàrem ser els mateixos firaries que no van voler 
que s’anul·lés la Fira. Vam parlar d’un possible canvi de data de la fira, però va ser 
impossible per la quantitats de fires que hi ha programades. Els artesans que van 
pagar i no van poder parar, se’ls retornarà els diners. Nosaltres creiem que 
suspendre tota la fira, hagués sigut la postura més fàcil, però ens vam arriscar, 
perquè va ser uns decisió consensuada.  

 

Sr. Sandra Pazos,  

Volem donar el suport a les treballadores públiques que durant aquesta setmana 
faran vaga o n’estan fent per exigir una millora dels serveis.  

En relació a les obres del carril bici del Club Natació Banyoles. Hem llegit a la Web 
que són obres imminents. Que les patrulles de la Policia Local, que passen pel barri 
vell, ho podrien fer en bicicleta. I perquè les llums de Nadal, s’obren el dia 3 de 
desembre, enlloc del 6 de desembre.  

 

Sr. Alcalde,  

D’acord amb el comerciants, hem cregut que era millor obrir els llums de Nadal, 
abans de pont.  

Obres del carril bici. Entenc que hi ha un error, perquè no hem adjudicat ni hem 
donat cap autorització. Hi ha un projecte per una entrada al Club Natació i que 
suposo la desviació del carril bici, però no hem donat cap autorització, perquè el 
club Natació no ha entrat cap projecte.  

A la zona peatonal, la Policia Local, va molt a peu. És cert que fa uns anys, es 
vàrem comprar unes bicicletes, per poder patrullar a l’estiu pel carril bici.  

 

Sra. Sandra Pazos,  

La pregunta és  perquè diverses persones ens ho han fet arribar. Visc al barri vell, i 
he vist a la Policia Local, a les 6h de la tarda, passar amb cotxe. Crec que caldria 
donar exemple, ja que és una zona peatonal, i ens queixem quan hi entren cotxes.  

 

Sr. Alcalde,  

Quan van en cotxe pel barri vell, és per organització. De vegades es troben que 
només són dos policies, els que han de fer el control per tota la ciutat.  

 

 


