ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26
DE MARÇ DE 2018
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15h del vespre del dia 26 de
marzo 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. Isabel
Prado Morán. Hi és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i dóna la benvinguda. Comenta que
abans de començar el plenari, i en motiu dels esdeveniments que han passat en el
nostre país, manifesta en nom de tots els grups representants en aquest plenari,
una sèrie de punts:
1- Exigir la llibertat immeditada de tots els presos polítics, Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl
Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa.
2- Exigir el retorn de tots els Consellers i els Polítics catalans, exiliats, Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comin, Meritxell Serret, Anna Gabriel i
Marta Rovira, i la garantia i el respecta absolut els seus drets polítics,
ciutadans i humans, sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure
exercici polític.
3- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i la vulneració dels drets polítics i humans, i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
4- Denunciar la evident manca de separació de poders a l’Estat Espanyol, així
com la manipulació i la cohecció dels mitjants de comunicació, per part de
l’Estat.
5- Demanar a les institucions europees, que no continuïn emparant accions,
pròpies d’una dictadura, i apel·lar a la Justícia internacional perquè
intercedeixi de manera immediata i garanteixi respecta dels drets dels
ciutadans catalans.
6- Instem a la ciutadania de Banyoles, a defensar els drets fonamentals civils i
polítics la llibertat i democràcia de manera pacífica, ferma i democràtica, i
adherir-vos al Fons Social i Democràtic de defensa de les llibertats i es drets
del país promogut pel Molt Honorable President del Parlament, Sr. Roger
Torrent.
Això és el que manifesto en nom de tots els grups aquí representats.

( Aplaudiments )
El Sr. Alcalde, es dóna 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:
PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 26 de febrer de 2018 ordinari,
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 26 de febrer ordinari.
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del 19 de
febrer al 19 de març de 2018.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions
d’Alcaldia que corresponen del núm.2018.698, de 19 de febrer de 2018, al núm
2018.998, de 19 de març de 2018
Sr. Non Casadevall,
Faig un comentari en relació al Decret 950, en el qual, l’empresa Tecnopiel,
demanava l’augment de la captació d’aigua que recollia, en el Consell Comarcal, es
va donar compte d’un Decret en el que aquesta empresa sol·licitar abocar un
volum d’aigua que multiplica per quatre el que està abocant ara i que ha d’anar a la
depuradora. És un comentari per si s’estava el cas que s’està augmentant molt
l’aigua que és altament contaminada com diu l’empresa. I ara sol·licita poder
abocar l’aigua a la depuradora. Entenem que el volum d’aigua que gestiona està
multiplicat per quatre, i que aquesta en algun lloc va a parar. Alhora també
entenem que si demana l’augment és perquè la seva activitat econòmica
augmentarà. Només era per si s’estava el cas, o que no ho teníem ben entès, o
quina lectura n’havíem de fer d’aquest augment d’aigua que s’haurà de tractar
abans de retornar a la xarxa de consum.
Sr. Alcalde,
No li puc contestar exactament, perquè és un tema que haig de consultar amb els
tècnics. Però, entenc que si el que es demana és un major abocament d’aigua per
anar a la depuradora, serà a partir de l’autorització no abans. Malgrat la contesta,
entenc que ho demani. En tot cas el contestarem quan hàgim fet la consulta,
Sr. Non Casadevall,
La sorpresa, és que el consum d’aigua ja és major, i les factures que aporta
l’empresa, és que ja està consumint més aigua de la que té
Sr. Alcalde,
Ho mirarem i li contestarem.

1.3.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de
pròrroga del contracte, mitjançant concessió administrativa, de la gestió
del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles
Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 19 de febrer de 2018, ha adoptat, entre d’altres, l’acord
que a continuació es transcriu:
“Vist l’escrit presentat, en data 30 de gener de 2018 i RGE núm. E2018001716, pel
Sr. E.V.P., en representació de l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila,
S.L., sol·licitant la pròrroga del contracte del servei públic de neteja viària.
Atès que el contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de
neteja viària del municipi de Banyoles formalitzat amb l’empresa Tractaments i
Serveis Ambientals Vila, S.L. en data 30 d’abril de 2013, per una durada de 4 anys,
va finalitzar el dia 30 d’abril de 2017; que la clàusula 8 del plec de clàusules
particulars preveu la pròrroga d’aquest contracte, de forma expressa, per períodes
anuals fins a un màxim de 2 anys més i que la primera pròrroga, acordada per la
Junta de Govern Local del dia 6 de febrer de 2017, finalitza el proper 30 d’abril de
2018.
Vist l’informe emès en data 6 de febrer de 2018 pel Tècnic de Medi ambient i
serveis públics, responsable del contracte, informant favorablement la pròrroga del
contracte, per un any, des del dia 1 de maig de 2018 fins a 30 d’abril de 2019,
motivada per la gestió satisfactòria del servei públic de neteja viària del municipi de
Banyoles per part del contractista.
Vist que existeix crèdit suficient i adequat a la partida pressupostària
2018.31.16300.22799 “Neteja viària. Contr. Prest. servei neteja viària”.
Vist el que disposa l’article 23 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de desembre de
2012, 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 de neteja
viària del municipi de Banyoles, d’acord amb el que disposa l’article 52.4 del
TRLMRLC.
Per tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa de la
gestió del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles subscrit en data
30 d’abril de 2013 amb l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL, per un
any (des del dia 1 de maig de 2018 fins el 31 d’abril de 2019), de conformitat amb
el que disposa la clàusula 8 del plec de clàusules particulars que regulen el referit
contracte.
Segon. Autoritzar i comprometre la quantitat de 257.677,73 € (IVA inclòs) amb la
societat mercantil Tractaments i Serveis Ambientals Vila, S.L., corresponent a

l’import del contracte de la gestió del servei públic de neteja viària del municipi de
Banyoles de l’exercici 2018, amb càrrec a la partida pressupostària
2018.31.16300.22799 “Neteja viària. Contr. Prest. servei neteja viària” (núm.
d’operació: 920180000155).
Tercer. Traslladar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i
als Serveis de Tresoreria, de Gestió tributària i recaptació i de Medi Ambient i Via
Pública, als efectes pertinents.
Quart. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió
ordinària que celebri.”
Sr. Joan Luengo, ( minut 5.17 al 6.18 ) .
Votarem que no,
(No li funcionava el micròfon i no se sent el que diu ),
Sr. Alcalde,
Contesta, que sí que la pròrroga podia ser de 6 mesos, però en el ple de clàusules
es preveu la pròrroga del contracte per períodes anuals, fins a 2 anys. La primera
pròrroga ja es va portar a terme, i ara es fa la segona. És evident que s’ha de
preparar un concurs a partir del mes d’abril de l’any que vinent, que és quan
s’acaba la segona i última pròrroga. El que es fa és exercir la pròrroga que està
establerta en el contracte de concessió.
Resultat : El Ple es dóna per assabentat
1.4.- Donar compte Informe Art. 218 Text Refòs Llei Reguladora Hisendes
Locals.
S’eleva al Ple informe de les resolucions adoptades pel president de l'entitat local
contràries a les objeccions efectuades.
L’article 218.1 del TRLRHL disposa que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les
objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en
matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes i comeses
pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.
ES PROPOSA:
Informar al Ple de la Corporació de l’informe de la Interventora de la única resolució
adoptada durant l’exercici 2017 contraria a l’objecció efectuada.
Resultat : El Ple es dóna per assabentat
1.5.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2017.
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE
2017

Atès que la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de
2017, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm.
2018DECR000803 de data 28 de febrer de 2018, modificat pel decret número
2018DECR000951, de 15 de març de 2018.
ES PROPOSA :
Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del Pressupost de
l’Ajuntament de Banyoles de l’exercici de 2017 de conformitat amb l’article 191 del
RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Sr. Alcalde,
Comenta que és important l’aprovació del pressupost, com de la liquidació.
La liquidació del pressupost, de l’exercici és d’un romanent de tresoreria de
despeses generals de 3.267.129’67€, amb saldo de dubtós cobrament, hi ha una
partida que ha incrementat, i és de 654.092’45€, és d’on s’absorbeixen els
impagats.
Dels 3.267.129’67€, hi ha partida d’1.922.913’44€, que seria o tornar crèdits o per
inversions sostenibles. A la Comissió Informativa, ho vaig informar, i el divendres
passat, el Consell de Ministres va aprovar la normativa relativa a les inversions
financerament sostenibles, i el dissabte va sortir publicat en el BOE. Per tant, a
partir d’avui ja és vigent. D’aquest 1.922.913’44€, hi hem de treure unes factures
que després les aprovarem, i quedaran 1.822.781’66€ per inversions de
finançament sostenibles, i 1.344.216’23€, que és el romanent de tresoreria lliure
que quedarà. Amb això hem de tenir en compte que les inversions de finançament
sostenible, no computen com a regla de la despesa, però si a l’estabilitat
pressupostària. Per tant, aquí s’han de fer els ajustaments, igualment amb el
romanent lliure. El romanent és important perquè no s’ha pogut aplicar a l’exercici
passat, i era d’uns 900.000€, més 500.000€ de l’IBI dels últims 4 anys, que és de
la revisió d’ofici que va fer la Direcció General del Cadastre, més el resultat
pressupostari, fan que la xifra sigui aquesta.
Hem de ser capaços de portar els resultats a bon port, i aplicar bé aquest import de
1.822.781’66€ amb les inversions sostenible que es puguin. Val a dir que en el
BOE, ha sortit publicat l’ampliació de les qüestions per les quals es podran fer
inversions de finançament sostenibles. Hi entren tots els equipaments, hi està molt
més obert que fins ara.
Agraïm que aquest arribi tres mesos abans. L’any passat, va arribar el mes de juny,
un cop aprovats els pressupostos de l’Estat, i aquest any ho tenim a finals de març.
Sr. Joan Luengo,
Només perquè els ciutadans ho entenguin. Un cop aprovats els ingressos i les
despeses, ens queden nets 3.000.000€. És així?

Sr. Alcalde,

Si ho diu això confondrà els ciutadans. Si tanquéssim avui i haguéssim cobrat tot el
que ens deuen i haguéssim pagat tot el que devem, que és més el que ens deuen
que el que devem, perquè paguem molt puntual, quedarien 3.267.129’67€ de
superàvit al tancar. Però no tanquem, el que hem de saber és el que ens queda per
poder seguir endavant, però no ho hem cobrat tot ni ho hem pagat. A banda tenim
una guardiola per fer front els impagats, si aquests sobrepassessin els
654.092’45€, sí que hauríem de restar dels 3.267.129’67€. També cal tenir en
compte els ingressos . Sí que podem dir i que com que continuem, que el resultat a
31 de desembre és el que és, i a partir d’aquí es torna a començar.
Sr. Joan Luengo,
Aquests 3.267.129’67€, diem que 1.200.000€ ( parlo amb números rodons ), són
de lliure disposició, i 1.800.000€ que els hem d’invertir.
Sr. Alcalde,
Si ho vol dir així, però que no és exactament així. I no ens els podrem gastar tots .
Sr. Joan Luengo,
Això és el que volia dir, que no els podem gastar tots, però que sí que hi ha una
part de lliure disposició. En aquests moments, la ciutat de Banyoles, té reptes
importants, els quals hi hem de fer front. Nosaltres, creiem que una part d’aquests
diners els hem d’estalviar perquè la llei ens obliga a fer-ho. Per l’altre, el nostre
grup té projectes importants a sobre la taula que creiem que s’ha de desenvolupar
d’una manera urgent, com pot ser ampliar els Consells de Barri, fer unes sessions
informatives per explicar la proposta del POUM, que estan acabant de tancar, i que
creiem que és un projecte de barri pels barris de Canaleta i la Farga. També
aquesta ciutat necessita ajudes pels lloguers, o per la vigilància a l’estany tal i com
vam demostrar en el passat Ple.
Són propostes que nosaltres deixem a sobre la taula, i que amb aquest romanent
es podrien solucionar. Per tant, quedem a la seva disposició per dialogar.
Sr. Alcalde,
L’entenc i li agraeixo, però hi ha una sèrie de qüestions que poden passar a
l’Ajuntament, que sí perdéssim l’estabilitat pressupostària no es podrien aplicar
qüestions com és l’augment de sou als treballadors. Per tant, s’ha de tenir la
prudència suficient per no perdre l’estabilitat. El que no podem fer és dir que com
que tenim diners, els gastem i no poder pujar 1’5% als treballadors. La veritat és
que l’estat ho fa molt complicat i la Sra. Interventora, ha de lligar-ho tot perquè
tots els números es puguin casar.
Amb el 1.800.000€, sí que es poden fer inversions. També li haig de dir que si
s’han llegit els decrets, veuran que el Consell de Barri de la Vila Olímpica està
creat. La Sra. Masgrau, ho afirma. I els vigilants de l’estany es farà la selecció i crec
que no tardarà massa en sortir. Serà per temporada d’estiu de Juny a Setembre,
que sempre s’ha fet. Veu que sense romanents també es fa.

Sr. David Juan,
Bona tarda. Des del nostra grup, ens agradaria comentar i ja sabem que l’Estat li
agrada molt tenir les administracions lligades de mans, i ens dóna poc marge
dintre dels romanents i les liquidacions. Però el que hauríem d’intentar és aprofitar
cada oportunitat que ens dóna l’Estat, per tal que no s’aturi la inversió a Banyoles.
Sabem que hi ha inversions importants que ens han d’arribar, com la Biblioteca i/o
altres. El que és important, és intentar aprofitar totes les oportunitats per petites
que siguin.
Sr. Alcalde,
Avui ha sortit el dèficit de l’Estat de l’any passat, i els que complien més eren les
Corporacions Locals. Vaig estar en una reunió de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, precisament per defensar el tema que aprovem avui, les
inversions financerament sostenibles, i hi havia més de cinc mil milions d’euros a
tot l’Estat Espanyol de les Corporacions Locals per inversions de financerament
sostenible, i l’estalvi en cash dels Ajuntaments en tot l’Estat Espanyol, és de més de
vint-i-cinc mil milions d’Euros. A conseqüència de l’encorsetament provocat per les
regles de la despesa i l’estabilitat pressupostària s’ha generat aquest estalvi i
aquest menor endeutament. Cal dir que els ens locals, som els menys endeutats.
Ara no el recordo, però era baixíssim, i permetia a l’Estat, perquè les Comunitats
Autònomes no ho poden fer, endeutar-se, la nostra Comunitat Autònoma
Catalunya, no es pot endeutar, ara l’endeutament de la Generalitat, el fa l’Estat, a
mitjançant el FLA i d’altres mecanismes, el que sí és cert és que la reducció del
deute de les entitats locals ha anat a la baixa, ens han collat molt perquè no n’hi
hagi, i en canvi l’endeutament d’Espanya continua sent molt gran.

L’endeutament nostra el portarem en el Ple que ve, avui hem revisat les ofertes, i
fixes no arriben a l’1%, i no arriben al 0’5% de variable a 3 mesos, per tant, si
tenim en compte que l’euroibor està en negatiu a -0’3%, al final fas crèdits a
0’115%, cosa que faria que molts Ajuntaments, aprofitarien per endeutar-se més i
fer els que vostès deien i més. Va lligat amb el sou del treballadors públics, si et
passes, no pots pujar el sou al treballadors, és una manera de donar-hi una volta
més.
L’Alcadessa de Madrid, va manifestar a la reunió que tenia més de mil milions
d’Euros en romanents
Resultat : El Ple es dóna per assabentat
1.6.- Donar compte de la incorporació de Romanents de Crèdit del
Pressupost de 2017
Atès que la Incorporació Romanents de crèdits del pressupost de 2017 ha estat
aprovada per aquesta Alcaldia amb el Decret número 2018DECR000719 de data 21
de febrer de 2018, modificat pels decrets números 2018DECR000748 de 23 de
febrer de 2018 i 2018DECR000932 de 14 de març de 2018,
ES PROPOSA :

Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la modificació de crèdits
9/2018, per incorporació de romanents de crèdits del pressupost 2017, de
conformitat amb els articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril.
Sr. Alcalde,
Recordin que en el Ple passat, vaig donar una xifra d’incorporació de romanents
d’1.489.000€, que s’hi ha d’afegir 17.722’83€, que és un tema d’una obra
adjudicada que no s’havia tingut en compte.
Resultat : El Ple es dóna per assabentat
1.7.- Donar compte Decret d’aprovació dels Plans Pressupostaris a mig
termini 2019-21.
Vist que l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 6 estableix
l’obligació d’enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals
Atès que la informació sobre els Plans Pressupostaris a mig termini 2019-2021, ha
estat tramesa amb data 15 de març de 2018.
ES PROPOSA :
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018DECRE000966 de data 15 de març
de 2018, d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2019-2021,
d’acord amb l’article 6 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.

Sr. Alcalde,
Això és una previsió del què pot passar, amb allò que ja sabem segur tenim els
Pressupostos de l’any 2018 aprovat, i diem amb els impostos de l’any que ve,
intentaríem pujar un 0’25% que és l’increment vegetatiu i un 10% els impostos
indirectes, bàsicament pel tema dels ICIO que s’ha incrementat de l’1’5% al 3%.
Un 2% d’ingressos i la resta queda igual. I a les despeses cal posar-hi un 1’75% de
personal, tot i que encara no és segur que sigui del tot directe, ja que una part
sigui d’un fons això ho marca el pressupost. Despeses corrents 1’50%. 1% de
despeses financeres. Transferències corrents, 0’25%, i la resta tot queda igual. Per
l’exercici 2020-2021, tot queda igual. Tot i que s’ha de veure l’evolució dels nous
contractes. En relació a la taxa d’escombraries, que caldrà estar alerta de l’impost.
Explico el Decret emès pel Departament d’Intervenció.
Resultat : El Ple es dóna per assabentat

El Sr. Alcalde demana si estan d’acord en votar la urgència d’aquests tres
temes següents.

Resultat: S’aprova per unanimitat la urgència dels tres temes.

1.8.- Modificació de crèdit 15/2018 i de l’expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits
Vist que en data 28 de febrer de 2018 es va aprovar per decret d’Alcaldia la liquidació del
pressupost de l’exercici 2017. Del mateix se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament del mes
de març de 2018.
Del resultat d’aquesta liquidació se’n deriva un Resultat Pressupostari de 2.681.327,66
euros, un Romanent de Tresoreria per a Despeses General de 3.267.129,67 euros i un càlcul
de la capacitat de finançament de 1.922.913,44 euros.
Atès que dies després de l’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2017 s’informa sobre la
no inclusió en el pressupost 2017 de les factures i liquidacions que es relacionen a
continuació. Algunes d’aquestes despeses, no tenien consignació pressupostària suficient o
bé l’àrea no les havia tramitat dins del pressupost de l’exercici de 2017.
FACTURES 2017
NIF

Creditor

Concepte

Import

Aplicació pressup.

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

C/ORFES 3BI. 1-1 6 1ER SEMESTRE 2017

230,12

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

C/ ORFES, 3 BL. 1-2 1 - JULIOL 2017

234,37

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - C/ORFES, 3
BLOC 1 1-5

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - C/ORFES, 3
BLOC 1 1-2

233,12

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - C/ORFES, 3
BLOC 1 1-4

237,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - C/ORFES, 3
BLOC 1 1-6

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - C/ORFES, 3
BLOC 1 1-8

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - C/ORFES, 3
BLOC 1 2-1

234,37

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - PLAÇA MARIA
ROS I GUSSINYE, 2 BLOC 1 BX 7

169,51

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 - PLAÇA MARIA
ROS I GUSSINYE, 2 BLOC 1 1-3

153,20

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO
SERVEIS CARRER ORFES 3 BLOC 1 1R 4A

237,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO
SERVEIS CARRER ORFES 3 BLOC 1 1R 5A

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO PREVISIO
SERVEIS CARRER ORFES 3 BLOC 1 1R 6A

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 - 1-1-8 OCTUBRE 2017

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 - 1-2-1 OCTUBRE 2017

234,37

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 - 1-1-2 OCTUBRE 2017

233,12

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER
HABITATGE
PL.MARIA
GUSSINYE, 2 - BAIX-7 - OCTUBRE 2017

ROS

169,51

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER
HABITATGE
PL.MARIA
GUSSINYE, 2 - 1-3 - OCTUBRE 2017

ROS

153,20

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS I
GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - BX 7 - NOVEMBRE
2017

169,51

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS I
GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - 1 3 - NOVEMBRE
2017

153,20

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
NOVEMBRE 2017

1-12-

233,12

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
NOVEMBRE 2017

1-14-

237,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
NOVEMBRE 2017

1-15-

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
NOVEMBRE 2017

1-16-

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
NOVEMBRE 2017

1-18-

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
NOVEMBRE 2017

1-21-

234,37

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS I
GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - BX 7 - DESEMBRE
2017

169,51

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS I
GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - 1 3 - DESEMBRE
2017

153,20

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
DESEMBRE 2017

1-12-

233,12

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
DESEMBRE 2017

1-14-

237,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
DESEMBRE 2017

1-15-

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
DESEMBRE 2017

1-16-

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
DESEMBRE 2017

1-18-

232,87

2017.23.15210.20200

Q0840001B

INSTITUT CATALA DEL SOL

LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
DESEMBRE 2017

1-21-

234,37

2017.23.15210.20200

7.371,21

A08001182

Treballs de reforma d'enllumenat públic a la
Plaça de les Rodes, a Banyoles.

SECE, S.A.

45.780,27

2017.31.15320.61908

45.780,27
A63379135

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

LLOGUER SOLAR C/ GIRONA - GENER 2017

423,50

2017.31.15330.20000

A63379135

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

LLOGUER SOLAR C/ GIRONA - FEBRER 2017

423,50

2017.31.15330.20000

A63379135

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

LLOGUER SOLAR C/ GIRONA - ABRIL 2017

423,50

2017.31.15330.20000

1.270,50
B55284061

MATERIALS BANYOLES, S.L.

MATERIAL DIVERS OBRA BRIGADA

90,87

2017.31.15330.22199

90,87
B552721514

METALL PLA, S.L.

FABRICACIÓ 40 PECES PLEGADES A MIDA I
MECANITZADES - AUDITORI

102,85

2017.40.33323.21200

102,85
A60470127

COMSA
SERVICE
FACILITY
MANAGEMENT, S.A.U

MANTENIMENT CORRECTIU ESCOLA B.REIXACH
- NOVEMBRE 2017

624,12

2017.42.32310.21300

624,12
B55284061

MATERIALS BANYOLES, S.L.

MATERIAL FERRETERIA - ESCOLA CAMINS

2,00

2017.42.32314.21200

2,00

B55284061

MATERIALS BANYOLES, S.L.

MATERIAL
D'OFICIS

OBRA

MANTENIMENT

-

CASA
191,66

2017.60.24111.22199

191,66

B17391723

LITH GRAFIQUES SL

40 LLIBRES DE 212 PÀGINES + COBERTA , LA
REPRESSIÓ FRANQUISTA AL PLA DE L'ESTANY

680,00

2017.70.91200.22001

680,00

B55284004

TANDEM BETTER TOGETHER, PATROCINI RETRANSMISSIÓ EN
SL
FESTA MAJOR ST. MARTIRIÀ 2017

DIRECTE
1.210,00

2017.70.91200.22601

1.210,00
TOTAL FACTURES

57.323,48

LIQUIDACIONS 2016/2017

NIF

H17427287

Creditor

CTAT.PROP.ILLA 2 SUD

Concepte

Import

LIQUIDACIÓ CTAT. PROP. SEGON SEMESTRE
2016

1.325,03

Aplicació pressup.
2017.42.32000.21200

1.325,03

E17100140

CTAT.PROP.PG.INDÚSTRIA, 13

LIQUIDACIÓ
31/5/17

CTAT.PROP.

SSTT

1/3/17

A
521,55

2017.12.92000.21200

CTAT.PROP.PG.INDÚSTRIA, 13

LIQUIDACIÓ
31/8/17

CTAT.PROP.

E17100140

SSTT

CTAT.PROP.PG.INDÚSTRIA, 13

LIQUIDACIÓ
30/11/17

CTAT.PROP.

E17100140
A17000977

AIGÜES DE BANYOLES, SAU

REBUTS AIGUA GENER A JUNY 2017

SSTT

1/6/17

1/9/17

A
521,55

2017.12.92000.21200

521,55

2017.12.92000.21200

4.228,62

2017.12.92000.21200

A

5.793,27

P6700010I

CONSELL
ESTANY

COMARCAL

PLA

ASSESSORAMENT I ADEQÜACIÓ NORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES

1.200,00

2017.12.92000.46509

1.200,00

S5800004C

TAXA
PUBL.EDICTE
ENTITAT AUT.DIARI OFICIAL I APROV.INIC.MODIF.ORD.CONVIVÈNCIA
AL
PUBLICACIONS
DOGC

218,40

2017.12.92000.22603

218,40
CONSELL
ESTANY

COMARCAL

P6700010I

CONSELL
ESTANY

COMARCAL

P6700010I

PLA

PLA

TRANSF.SUBV.GESTIÓ HABITATGES AGÈNCIA
HABITATGE EXERCICI 2015

8.400,00

2017.23.15210.46500

TRANSF.SUBV.GESTIÓ HABITATGES AGÈNCIA
HABITATGE EXERCICI 2016

9.600,00

2017.23.15210.46500

18.000,00

P6700010I

CONSELL
ESTANY

COMARCAL

PLA
TREBALLS JARDINERIA ESCOLA B.REIXACH

400,00

2017.42.32310.21200

400,00

P6700010I

CONSELL
ESTANY

COMARCAL

PLA
TREBALLS JARDINERIA ESCOLA CAN PUIG

1.000,00

2017.42.32312.21200

1.000,00

P6700010I

CONSELL
ESTANY

COMARCAL

PLA
TREBALLS JARDINERIA ESCOLA CAMINS

400,00

2017.42.32314.21200

400,00
TOTAL LIQUIDACIONS

28.336,70

TOTAL FACTURES + LIQUIDACIONS

85.660,18

Aquestes despeses estan degudament acreditades
corresponents, i per tant correspon la seva aprovació.

i

conformades

per

les

àrees

Hi consta també un conjunt de factures de Creu Roja corresponent al servei de protecció
escolar retornades per no estar liquidades conforme el contracte vigent. Aquestes factures
porten data 2018 tot i que corresponent al servei esmentat de setembre a desembre de
2017. Aquestes despeses també han estat degudament informat per l’àrea gestora:

FACTURES AMB DATA 2018
NIF

Creditor
ASSEMB.CREU
ESTANY

ROJA

Q2866001G

ASSEMB.CREU
ESTANY

ROJA

Q2866001G

ASSEMB.CREU
ESTANY

ROJA

Q2866001G

ASSEMB.CREU
ESTANY

ROJA

Q2866001G

Concepte
PLA

PLA

PLA

PLA

Import

PRESTACIÓ SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR 2017

SETEMBRE

PRESTACIÓ SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR 2017

OCTUBRE

Aplicació pressup.

3.617,90

2018.32.13200.22701

3.617,90

2018.32.13200.22701

PRESTACIÓ SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR - NOVEMBRE
2017

3.617,90

2018.32.13200.22701

PRESTACIÓ SERVEI PROTECCIÓ ESCOLAR - DESEMBRE
2017

3.617,90

2018.32.13200.22701

TOTAL FACTURES ENTRADES EL 2018

14.471,60

Aquestes despeses també han estat degudament informat per l’àrea gestora.
Vist l’ informe d’Intervenció de data 19 de març de 2018.
Atès allò que disposa l’article 60.2 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, que aprova el Reglament
Pressupostari.
Atès el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Serveis Econòmics, es proposa al Ple l’adopció
del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 15/2018 per suplement de crèdit finançat amb
Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 2016.
ESTAT D'INGRESSOS
Partida
11

Denominació
87000 ROM.DE TRESORERIA PER DESP.GRALS.
TOTAL

Import (€)
100.131,78
100.131,78

ESTAT DE DESPESES
Partida

Denominació

Import (€)

23

15210

20200

Habitatge i Barris. Lloguer Cal General

7.371,21

31

15320

61908

Pavimentació VP. Reposició i millora vies públiques

31

15330

20000

Vies Públiques. Lloguer solar C/ Girona-Barcelona

31

15330

22199

Vies publiques. Subm. Material i altres

40

33323

21200

La Factoria. Rep. Conserv. I mant. edificis

102,85

42

32310

21300

Escola Mn. B. Reixach. Mant. Maquinària inst. i útils

624,12

42

32314

21200

Escola Camins. Rep. Conserv. I mant. edificis

60

24111

22199

Treball als barris. Material de pràctiques

45.780,27
1.270,50
90,87

2,00
191,66

70

91200

22001

Òrgans de Govern. Publicacions

680,00

70

91200

22601

Òrgans de Govern. Atencions protocol·làries

1.210,00

42

32000

21200

Educació. Rep. Conserv. I mant. edificis

1.325,03

12

92000

21200

Adm. Gral. Rep. Conserv. I mant. edificis

5.793,27

12

92000

46509

Adm. Gral. TCC Protecció dades

1.200,00

12

92000

22603

Adm. Gral. Publicacions edictes

218,40

42

32310

21200

Escola Mn. B. Reixach. Mant. Maquinària inst. i útils

400,00

42

32312

21200

Escola Can Puig. Rep. Conserv i mant. edificis

1.000,00

42

32314

21200

Escola Camins. Rep. Conserv. I mant. edificis

400,00

23

15210

46500

Habitatge. TCC Gestió habitatges

18.000,00

32

13200

22701

Seguretat i ordre públic. Servei Protecció escolar

14.471,60

TOTAL

100.131,78

Segon.- Aprovar el reconeixement i liquidació de despeses de l’exercici 2017 i anteriors
segons la relació següent i per import total de 100.131,78 euros amb aplicació a les partides
del pressupost 2018 que hi consten, en el moment d’existència de crèdit disponible:
FACTURES 2017
NIF

Creditor

Concepte

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL C/ORFES 3BI. 1-1 6 1ER SEMESTRE
2017

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

Q0840001B

INSTITUT
SOL

Q0840001B

Import

Aplicació pressup.

230,12

2017.23.15210.2020
0

234,37

2017.23.15210.2020
0

DEL LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 C/ORFES, 3 BLOC 1 1-5

232,87

2017.23.15210.2020
0

CATALA

DEL LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 C/ORFES, 3 BLOC 1 1-2

233,12

2017.23.15210.2020
0

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 C/ORFES, 3 BLOC 1 1-4

237,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 C/ORFES, 3 BLOC 1 1-6

232,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 C/ORFES, 3 BLOC 1 1-8

232,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 C/ORFES, 3 BLOC 1 2-1

234,37

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 PLAÇA MARIA ROS I GUSSINYE, 2
BLOC 1 BX 7

169,51

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER MES DE SETEMBRE'17 PLAÇA MARIA ROS I GUSSINYE, 2
BLOC 1 1-3

153,20

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO
PREVISIO SERVEIS CARRER ORFES 3
BLOC 1 1R 4A

237,87

2017.23.15210.2020
0

C/ ORFES, 3 BL. 1-2 1 - JULIOL 2017

CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO
PREVISIO SERVEIS CARRER ORFES 3
BLOC 1 1R 5A

232,87

2017.23.15210.2020
0

CONTRAPRESTACIO I FACTURACIO
PREVISIO SERVEIS CARRER ORFES 3
BLOC 1 1R 6A

232,87

2017.23.15210.2020
0

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 1-1-8 - OCTUBRE 2017

232,87

2017.23.15210.2020
0

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 1-2-1 - OCTUBRE 2017

234,37

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 1-1-2 - OCTUBRE 2017

233,12

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER HABITATGE PL.MARIA ROS
GUSSINYE, 2 - BAIX-7 - OCTUBRE
2017

169,51

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE PL.MARIA ROS
GUSSINYE, 2 - 1-3 - OCTUBRE 2017

153,20

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS
I GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - BX 7 NOVEMBRE 2017

169,51

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS
I GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - 1 3 NOVEMBRE 2017

153,20

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 2 - NOVEMBRE 2017

233,12

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 4 - NOVEMBRE 2017

237,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 5 - NOVEMBRE 2017

232,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 6 - NOVEMBRE 2017

232,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3
Bl. 1 - 1 8 - NOVEMBRE 2017

232,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 2 1 - NOVEMBRE 2017

234,37

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS
I GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - BX 7 DESEMBRE 2017

169,51

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

LLOGUER HABITATGE Pl. MARIA ROS
I GUSSINYÉ, 2 Bl. 1, Esc. SN - 1 3 DESEMBRE 2017

153,20

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 2 - DESEMBRE 2017

233,12

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 4 - DESEMBRE 2017

237,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 5 - DESEMBRE 2017

232,87

2017.23.15210.2020
0

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 1 6 - DESEMBRE 2017

232,87

2017.23.15210.2020
0

INSTITUT

CATALA

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

Q0840001B

INSTITUT
SOL

CATALA

DEL

Q0840001B

INSTITUT
SOL

Q0840001B

Q0840001B

232,87

2017.23.15210.2020

SOL
Q0840001B

1 - 1 8 - DESEMBRE 2017

INSTITUT
SOL

CATALA

0

DEL LLOGUER HABITATGE C/ ORFES, 3 Bl.
1 - 2 1 - DESEMBRE 2017

234,37

2017.23.15210.2020
0

7.371,21

A08001182

Treballs de reforma d'enllumenat
públic a la Plaça de les Rodes, a
Banyoles.

SECE, S.A.

45.780,27

2017.31.15320.6190
8

45.780,27
A63379135

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

LLOGUER SOLAR C/ GIRONA - GENER
2017

423,50

2017.31.15330.2000
0

A63379135

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

LLOGUER SOLAR
FEBRER 2017

423,50

2017.31.15330.2000
0

A63379135

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

LLOGUER SOLAR C/ GIRONA - ABRIL
2017

423,50

2017.31.15330.2000
0

C/

GIRONA

-

1.270,50
B55284061

MATERIALS
S.L.

BANYOLES,

MATERIAL DIVERS OBRA BRIGADA

90,87

2017.31.15330.2219
9

90,87
B55272151
4

FABRICACIÓ 40 PECES PLEGADES A
MIDA I MECANITZADES - AUDITORI

METALL PLA, S.L.

102,85

2017.40.33323.2120
0

102,85
A60470127

COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, S.A.U

MANTENIMENT CORRECTIU ESCOLA
B.REIXACH - NOVEMBRE 2017

624,12

2017.42.32310.2130
0

624,12

B55284061

MATERIALS
S.L.

BANYOLES, MATERIAL
CAMINS

FERRETERIA

-

ESCOLA
2,00

2017.42.32314.2120
0

2,00

B55284061

MATERIALS
S.L.

BANYOLES, MATERIAL OBRA
CASA D'OFICIS

MANTENIMENT

191,66

2017.60.24111.2219
9

191,66

B17391723

LITH GRAFIQUES SL

40 LLIBRES DE 212 PÀGINES +
COBERTA
,
LA
REPRESSIÓ
FRANQUISTA AL PLA DE L'ESTANY

680,00

2017.70.91200.2200
1

680,00

B55284004

TANDEM
TOGETHER, SL

PATROCINI
RETRANSMISSIÓ
EN
BETTER DIRECTE FESTA MAJOR ST. MARTIRIÀ
2017

1.210,00

2017.70.91200.2260
1

1.210,00
TOTAL FACTURES

57.323,48

LIQUIDACIONS 2016/2017

NIF
H17427287

Creditor
CTAT.PROP.ILLA 2 SUD

Concepte

LIQUIDACIÓ

CTAT.

PROP.

Import

SEGON

1.325,03

Aplicació pressup.

2017.42.32000.2120

SEMESTRE 2016

0
1.325,03

E17100140

CTAT.PROP.PG.INDÚSTRI
A, 13

LIQUIDACIÓ CTAT.PROP. SSTT 1/3/17
A 31/5/17

521,55

2017.12.92000.2120
0

E17100140

CTAT.PROP.PG.INDÚSTRI
A, 13

LIQUIDACIÓ CTAT.PROP. SSTT 1/6/17
A 31/8/17

521,55

2017.12.92000.2120
0

E17100140

CTAT.PROP.PG.INDÚSTRI
A, 13

LIQUIDACIÓ CTAT.PROP. SSTT 1/9/17
A 30/11/17

521,55

2017.12.92000.2120
0

A17000977

AIGÜES
SAU

REBUTS AIGUA GENER A JUNY 2017

4.228,62

2017.12.92000.2120
0

DE

BANYOLES,

5.793,27

P6700010I

CONSELL COMARCAL PLA
ESTANY

ASSESSORAMENT
I
ADEQÜACIÓ
NORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES

1.200,00

2017.12.92000.4650
9

1.200,00

S5800004C

TAXA
PUBL.EDICTE
ENTITAT
AUT.DIARI APROV.INIC.MODIF.ORD.CONVIVÈNCI
OFICIAL I PUBLICACIONS
A AL DOGC

218,40

2017.12.92000.2260
3

218,40

P6700010I

CONSELL COMARCAL PLA
ESTANY

TRANSF.SUBV.GESTIÓ
HABITATGES
AGÈNCIA HABITATGE EXERCICI 2015

8.400,00

2017.23.15210.4650
0

P6700010I

CONSELL COMARCAL PLA
ESTANY

TRANSF.SUBV.GESTIÓ
HABITATGES
AGÈNCIA HABITATGE EXERCICI 2016

9.600,00

2017.23.15210.4650
0

18.000,00

P6700010I

CONSELL COMARCAL PLA
ESTANY

TREBALLS
B.REIXACH

JARDINERIA

ESCOLA
400,00

2017.42.32310.2120
0

400,00

P6700010I

CONSELL COMARCAL PLA
ESTANY

TREBALLS JARDINERIA ESCOLA CAN
PUIG

1.000,00

2017.42.32312.2120
0

1.000,00

P6700010I

CONSELL COMARCAL PLA
ESTANY

TREBALLS
CAMINS

JARDINERIA

ESCOLA
400,00

2017.42.32314.2120
0

400,00
TOTAL LIQUIDACIONS

TOTAL
FACTURES
LIQUIDACIONS

28.336,70

+
85.660,18

FACTURES AMB DATA 2018

NIF

Creditor

Concepte

Import

Aplicació pressup.

Q2866001G

ASSEMB.CREU ROJA PLA
ESTANY

PRESTACIÓ
SERVEI
PROTECCIÓ
ESCOLAR - SETEMBRE 2017

3.617,90

2018.32.13200.2270
1

Q2866001G

ASSEMB.CREU ROJA PLA
ESTANY

PRESTACIÓ
SERVEI
PROTECCIÓ
ESCOLAR - OCTUBRE 2017

3.617,90

2018.32.13200.2270
1

Q2866001G

ASSEMB.CREU ROJA PLA
ESTANY

PRESTACIÓ
SERVEI
PROTECCIÓ
ESCOLAR - NOVEMBRE 2017

3.617,90

2018.32.13200.2270
1

Q2866001G

ASSEMB.CREU ROJA PLA
ESTANY

PRESTACIÓ
SERVEI
PROTECCIÓ
ESCOLAR - DESEMBRE 2017

3.617,90

2018.32.13200.2270
1

TOTAL FACTURES ENTRADES EL
2018

14.471,60

TOTAL GENERAL

100.131,7
8

Sr. Alcalde,
Comenta que són els 100.000€, de factures de l’any passat, que han arribat aquest
any o que no tenien el crèdit suficient per poder-les pagar, com és el pagament
dels lloguers dels pisos del C/ Orfes, a l’Institut Català del Sòl. L’enllumenat de la
Plaça de les Rodes, d’una farola que va caure i es va haver de reposar, tres mesos
de lloguer del solar del C/ Girona, material divers de brigada que puja a 90€, la
liquidació d’una Comunitat de Propietaris de menys de 5.000€, Una protecció de
dades de 1200 €. Unes aportacions al Consell Comarcal d’habitatge, que són
subvencions que ens arriben a nosaltres i es hem de traspassar al Consell, pugen a
18.000€, i treballs de jardineria. El total de les factures puja a 100.131’78€.
Sra. Alexandra Pazos,
Comenta que el sentit del vot serà també per les altres dues modificacions de
crèdit.
Els pressupostos no són els nostres, i entenem que els romanents s’ha d’aplicar,
que hi ha unes propostes bones, però ens abstindrem a les tres votacions de les
modificacions de crèdit.
Sr. Alcalde,
Moltes gràcies.

Resultat de la Votació : Modificació de crèdit 15/2018 i Reconeixement
extrajudicial de crèdits. 9 vots a favor (grup municipal de CiU), 8 abstencions
(grups municipals, Junts per Banyoles, IcV-IdB i CUP). S’aprova per majoria
absoluta.

1.9.- Modificació de crèdit núm 17/2018 suplement de crèdits i crèdits
extraordinaris finançats amb romanents de tresoreria per a despeses
generals derivades de la liquidació de l'exercici 2017.
El Decret de l’Alcaldia núm. 2018.803, de data 28 de febrer de 2018 va aprovar la
liquidació del pressupost de l’exercici 2017 i fou modificat per decret de data 14 de
març de 2018, amb un romanent de tresoreria disponible per a despeses generals
de 3.267.129,67 €, del que se li ha d’afectar l’import de la capacitat de finançament

de 1.922.913,44 euros 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
Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari i projectes del programa
d’inversions que no tenen consignació suficient o bé han sorgit projectes nous i que
s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-lo portar a terme, d’acord
amb els informes tècnics de les diferents àrees.
Vist el que disposa els articles 177 i 182 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, es PROPOSA a l’Ajuntament
Ple, l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 17/2018 per
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de
l’exercici de 2017, d’acord amb el que disposen els articles 177 i 182 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:

Partida

Denominació

Suplements

Crèdits

de crèdit

extraordinaris

40

33324

22609

Arts escèniques. Publicitat i propaganda

2.100,00

40

33322

21300

Auditori Ateneu. Mant. Maquinària, inst. i útils

2.500,00

40

32620

48941

Música. Subv. Joventuts Musicals. Catalunyapromoció activitats musicals

2.000,00

41

33800

22697

Festes populars- Festa Major Sant Martirià

42

32600

22799

PEEBP. Contr.prest. Serveis

1.000,00

43

23105

22709

Joventut. Pla de Salut Jove

4.000,00

43

23105

22609

Joventut. Activitats Joventut

6.000,00

44

23100

48956

Acció social. Subv. Lliga catalana contra el
càncer-campanyes
de
sensibilització
i
prevenció del càncer

2.300,00

44

23102

22698

Acció social. Accions Pla comunitari barri la
Farga

1.000,00

45

34000

22706

Esports. Contr. Prest. Serv. Copa Catalana BTT

1.500,00

18.000,00

45

34000

48993

Esports. Subv. Club Esportiu
Promoció i pràctica del futbol base

Banyoles.

45

34000

48994

Esports. Subv. Club Esportiu
Promoció i pràctica del futbol base

Banyoles.

45

34210

22799

Inst. esportives. Contr. Prest.serveis

5.400,00

45

34102

22799

Proves esportives. Contr. Prest. Serveis

2.500,00

52

49102

22001

Comunicació. Premsa i altres publicacions

8.954,00

60

43200

22602

Promoció Turística. Campanya publicitària

3.000,00

60

43200

22199

Promoció Turística. Edició merchandising

4.000,00

60

43200

22706

Promoció
activitats

1.000,00

60

43119

22799

Fira Gastròmia. Contr. Prestació Serveis

2.750,00

60

43119

22699

Fira Gastròmia. Altres despeses diverses

550,00

60

43111

20500

Fira de Sant Martirià. Lloguer mobiliari i útils

2.000,00

60

43118

22799

Fira de Nadal. Contracte Prestació Serveis

1.750,00

Turística.

Contr.

TOTAL

Prest.

Serveis

2.000,00
1.700,00

68.104,00

7.900,00

76.004,00

ESTAT D'INGRESSOS
Org.
11

Econ.
87000

Denominació
Rom.
Tresoreria
Despeses Generals
TOTAL

Import
per

a

76.004,00
76.004,00

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.

Sr. Alcalde,
Ens gastem una part del 1.300.000€, que suma un total de 76.004,00€, on
s’inclouen despeses menors com: publicitat i propaganda de la Factoria, de
l’Auditori, de Juventuts Musicals, etc. Per festes, s’ha adquirit una carpa grossa per
posar a la Plaça de les Rodes, que puja a 18.000€, i potser és la despesa més gran.
És una proposta que va fer la Regidoria de Festes, amb el vist i plau de les entitats
que participen a la Festa Major, per tal de dur-hi a terme els concerts de música i
altres activitats musicals. Les despeses de joventut, són pel Pla de Salut Jove,
activitats diverses de joventuts, per l’associació de la Lliga contra el càncer. D’Acció
social, el Pla Comunitari del barri de la Farga. D’Esports, 1.500€ que faltaven per la
Copa Catalana de BTT, subvenció al Clud Esportiu Banyoles i a l’Atlètic, temes de
premsa i comunicació de promoció turística, fires diverses etc. Són despeses
menors, que surten del romanent de tresoreria de depeses generals, i que ara serà
d’1.200 i pico €.

Resultat de la Votació : Modificació de crèdits 17/2018, de suplement de
crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2017. 9 vots a favor
(grup municipal de CiU), 8 abstencions (grups municipals, Junts per Banyoles, IcVIdB i CUP). S’aprova per majoria absoluta.

1.10.- Modificació de crèdit núm. 19/2018 per transferències entre
partides
Modificació de crèdit núm. 19/2018 per transferències entre partides
Vist l’informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides,
de l’àrea de Serveis Generals, en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit
consignat en diferents partides del Pressupost de 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, es PROPOSA a l’Ajuntament
Ple, l’adopció dels següents
ACORDS :

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 19/2018, 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
següents quadres:
Org.
52

Prog.
92300

Econ.
64100

52

49101

62300

Comunicació. Nova web de
l’Ajuntament
Comunicació. Equipament

ALTES
20.000,00 €
12.000,00 €

BAIXES

Ràdio Municipal
40
33300
62201 Cultura. Compra edificis
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

32.000,00 €

-32.000,00 €
-32.000,00 €

Segon. Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia
publicació del corresponent edicte al BOP. En cas que no es presentin reclamacions
durant el període d’informació pública, els acords provisionals esdevindran
definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació al
BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols.
Sr. Alcalde,
És una despesa de 20.000€, per la nova web de l’Ajuntament, perquè sigui més
interactiva, i 12.000€, per equipament de Ràdio Banyoles, Aquesta despesa surt de
Cultura, de la compra d’edificis. No hem pogut fer-ho del Museu, perquè no tenim
la Comunicació ferma de l’Estat dient que no ens ha estat concedida. Un cop arribi
que segur que serà aviat, reconduirem com sigui la despesa.
Resultat de la Votació : Modificació de crèdit núm. 19/2018 per
transferències entre partides. 9 vots a favor (grup municipal de CiU), 8
abstencions (grups municipals, Junts per Banyoles, IcV-IdB i CUP).
S’aprova per majoria absoluta
2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
2.1.- Calendari Oficial de Festes Locals de l'any 2019.
Vist l’escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (RGE núm. E2018002399 de 12-02-2018) demanant disposar de
la proposta definitiva de festes locals de l’any 2019 del municipi amb l’objectiu de
preparar i d’avançar la publicació de l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2019 a
Catalunya, malgrat no s’hagi publicat la corresponent Ordre de festes laborals per a
l’any 2019 a Catalunya.
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 Conseller de Treball, a proposta dels 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.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Fixar com a festes locals del municipi de Banyoles per a l’any 2019, els dies
16 d’agost i 21 d’octubre.

Segon. Comunicar l’acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents.
Sr. Alcalde,
Llegeix la proposta.
Resultat de la votació: CALENDARI OFICIAL DE FESTES LOCALS DE L’ANY
2019. S’aprova per Unanimitat.
2.2.- Modificació de la Plantilla orgànica de personal per requalificació de
la plaça d'Arquitecte Tècnic a Règim Funcionarial.
Modificació de la Plantilla orgànica de la Corporació de l’Any 2018.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 12 de desembre
de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació Municipal i
la plantilla orgànica de personal de l’exercici 2017. L’edicte d’aprovació definitiva es
va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Girona núm.8, de data 11 de
gener de 2017.
Vist que la plaça d’Arquitecte tècnic existent a la plantilla orgànica 2018, és de
règim laboral, i està ocupada pel Sr. J.R.G, el qual va comunicar a la corporació la
seva voluntat de sol·licitar la jubilació anticipada.
Vist que per Decret de l’Alcaldia 2018DECR000638, de data 14 de febrer, es va acordar la
jubilació voluntària anticipada del treballador de l’Ajuntament Sr. J.R.G, amb efectes del dia 31
de març de 2018.
Atès que amb la jubilació del Sr. J.R.G. aquesta plaça d’arquitecte tècnic quedarà vacant.
Vist que, d’acord amb la fitxa de funcions del lloc de treball d’arquitecte tècnic,
aquest lloc té assignades, com a principals funcions les següents:
 Realitzar les funcions per a les que l’habilita la seva titulació, entre d’altres:
 Realitzar el seguiment de les obres i projectes que es duen a terme en el
municipi;
 Controlar la correcta execució d'obres i projectes;
 Assumir la funció tècnica de l’execució material d’obra i controlar qualitativa
i quantitativament la construcció i la qualitat de les edificacions;
 Realitzar inspeccions d’edificis i instal·lacions i verificar la recepció de
materials;
 Elaborar pressupostos i valorar projectes d'obra; elaborar projectes i
presentar propostes;
 Redactar informes tècnics, estudis i plans de seguretat i salut;
 Subscriure actes de replanteig o d’inici d’obra i el certificat final d’obra;
 Gestionar la tramitació d’expedients i llicències urbanístiques;
 Participar en l’elaboració d’ordenances i/o directrius urbanístiques;
 Redactar memòries d'activitats, estadístiques, documents i informes relatius
al seu àmbit competencial;

 Informar al personal de la corporació i a la ciutadania sobre procediments,
normativa, llicències, serveis i recursos respecte del seu àmbit.
 Així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades
pels seus superiors.
Així doncs, amb caràcter general, un arquitecte tècnic municipal desenvolupa
funcions instrumentals, de caràcter tècnic, com la redacció, execució i proposta
d’aprovació de documents del seu àmbit d’actuació, inspeccions d’edificis i
instal·lacions, redacció d’ informes tècnics, estudis i plans de seguretat i salut, etc,
i, per tant, participa en l’exercici d’una potestat pública, com és l’Urbanisme, en
defensa dels interessos generals.
Vist que l’article 92, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa:
“1. Els funcionaris al servei de l’ Administració local es regeixen, en el no disposat
en aquesta Llei, per la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat
Públic, per la restant legislació de l’ Estat en matèria de funció pública, així com per
la legislació de les Comunitats Autònomes, en els termes de l’ article 149.1.18.ª
de la Constitució.
2. Amb caràcter general, els llocs de treball de l’ Administració local i els seus
Organismes Autònoms seran desenvolupats per personal funcionari.
3. Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’ Administració
local l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’
exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals.
Igualment són funcions públiques, quin complimento queda reservat a funcionaris
de carrera, les que impliquin exercici d’ autoritat, i en general, aquelles que en
desenvolupament de la present llei, es reservin als funcionaris per a la millor
garantia de l’ objectivitat, imparcialitat e independència en l’ exercici de la funció.»
Tanmateix l’article 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat públic disposa que “En tots cas, l’exercici de funcions que impliquin la
participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques,
corresponen exclusivament als funcionaris públics, en els termes que en la llei de
desenvolupament de casa administració pública s’estableixi.”
Vist el què disposen els article 167 a 175, del Real Decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions Legals vigents en
matèria de règim local, i l’article 30 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de Funció pública.
Atès l’exposat, les funcions que ha de desenvolupar un arquitecte municipal són
funcions públiques que comporten l’exercici d’autoritat, per tant, han de ser
desenvolupades per personal de caràcter funcionari.
Atès doncs que la plaça d’arquitecte tècnic, de règim laboral, prevista a la plantilla
de la Corporació de l’exercici 2018 quedarà vacant en data 31 de març de 2018,

perquè la jubilació del Sr. Rull es va acordar amb efectes administratius i econòmics
d’aquesta data, és proposa l’acord de la modificació de plaça d’Arquitecte tècnic de
la plantilla amb efectes del dia 01 d’abril de 2018.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 27 del Decret 214/90 de 30 de
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals, la
plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost
durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Vist que la requalificació del règim de laboral a funcionari de la plaça d’arquitecte
tècnic és una millora del servei existent, que no es pot demorar pel caràcter de
servei públic que té, i per ser necessària la seva cobertura amb personal funcionari
per al correcte exercici de les funcions assignades.
Atès l’esmentat, la plaça que es proposa requalificar, amb efectes del dia 01 d’abril
de 2018, és la següent:
A)

Descripció de la Plaça:
Lloc de treball:
Categoria:
Subgrup:
Règim:

Arquitecte tècnic
Arquitecte tècnic
Tècnic mig.
A2
Laboral

La plaça de règim funcionari requalificada que es proposa és la següent:
B)

Descripció de la Plaça:
Escala:
Subescala:
Subgrup:
Règim:

Arquitecte/a tècnic/a
Administració especial
Tècnica
A2, CD-20
Funcionari

Vist igualment que la nova relació de llocs de treball, aprovada pel Ple de la
Corporació en data 13 de novembre de 2017, classifica el lloc de treball d’Arquitecte
tècnic com de règim funcionari, amb el següent detall del lloc:

DENOMINACI
Ó LLOC
T

G

ARQUITECTE/A N
TÈCNIC/A
S

A2 AE TÈCNICA

E

SUBESCAL CLASS
A
E

MITJA

RJ

F

FORMACIÓ
ESPECIFIC COMPLEMEN
A
T ESPECÍFIC
Grau
en
enginyeria
de
l'edificació,
arquitectura
tècnica
o
titulació
equivalent
1.023,70.-€
Permís
de mensuals

conduir B.

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la
plantilla i la relació de llocs de treball és el ple de la Corporació.
Vist l’informe del servei de Recursos humans de data 06 de març de 2018.
Vist que la consignació pressupostària de la plaça està inclosa en el pressupost
municipal de l’exercici 2018, a les partides de personal laboral, caldrà acordar la
modificació de crèdit de transferències entre partides, d’acord amb el següent
detall:
BAIXES
23.15000.13000
23.15000.13002

AG.
URBANISME.RETRIBUCIONS
BÀSIQUES
10.022,60
AG.
URBANISME.
ALTRES
REMUNERACIONS
15.171,04
25.193,64

ALTES
23.15000.12001
23.15000.13000
23.15000.13000

AG.
URBANISME.SALARI
BASE
GRUP A2
10.022,60
AG.
URBANISME.
COMPLEMENT
DESTÍ
4.552,80
AG.
URBANISME.
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
10.618,24
25.193,64

La requalificació de la plaça de plantilla que es proposa de règim laboral a
funcionari no suposa cap increment de despesa respecte a la consignació prevista
per l’exercici 2018, sinó únicament una transferència entre partides.
Per tot l’ exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica de personal de
l’Ajuntament de Banyoles de l’any 2018 amb la requalificació d’una plaça de règim
laboral d’Arquitecte/a Tècnic/a, a una plaça de règim funcionari, de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, classe: Tècnic de grau mig, Grup A,
subgrup A2 i Complement de destí 20.
Segon.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a data 1 d’abril de 2018.
Tercer.- Disposar la publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de
trametre còpies a l’administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que preveu l’article 28 del Decret

214/90 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats locals.
Sr. Alcalde,
El 31 de març de 2018, el Sr. J.R, per jubilació anticipada, acaba el seu contracte
laboral amb l’Ajuntament. La plaça que ocupava, era de laboral, i sembla que per
els temes d’inspecció, i se’ns aconsella que la plaça s’hauria de convocar en règim
de funcionari. Hem de canviar la plantilla, i on diu laboral, s’ha d’especificar
funcionari.

Resultat de la votació : Modificació de la Plantilla orgànica de personal per
requalificació de la plaça d'Arquitecte Tècnic a Règim Funcionarial.
S’aprova per Unanimitat.

3.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
3.1.- Ratificació del Decret d’Alcaldia numero 2017DECR000821 de data 1
de març de 2018 d’aprovació del conveni de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament de Banyoles i la Fundació Privada Johan Cruyff per a
l’establiment de les condicions de col·laboració per a la instal·lació a
Banyoles d’un Cruyff Court a la zona del Barri de Canaleta.
Vist l’expedient X2018001035 i vist el Decret d’alcaldia numero 2017DECR000821
de data 1 de març de 2018 d’aprovació del conveni de col·laboració subscrit entre
l’Ajuntament de Banyoles i la Fundació Privada Johan Cruyff per a l’establiment de
les condicions de col·laboració per a la instal·lació a Banyoles d’un Cruyff Court a la
zona del Barri de Canaleta, obrant a l’expedient.
Vist que en el propi decret s’estableix que es ratificarà a la propera sessió plenària.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d’alcaldia numero 2017DECR000821 de data 1 de
març de 2018 d’aprovació del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament
de Banyoles i la Fundació Privada Johan Cruyff per a l’establiment de les condicions
de col·laboració per a la instal·lació a Banyoles d’un Cruyff Court a la zona del Barri
de Canaleta.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació privada Johan Cruyff (Johan
Cruyff Welfare Foundation).
Sr. Jordi Congost,
Es porta la ratificació de l’acord fet amb la Fundació Privada Johan Cruyff, per la
cessió i posada en marxa dels equipaments esportius que es diuen Cruyff Court que

es van posant arreu de Catalunya, i també d’arreu de l’Estat, en ciutats i/o en
barris de complexitat social. Nosaltres hem considerat i d’acord amb els veïns, i
després d’una demanda reiterada en els Consells de Barri de Canaleta, d’ubicar-lo a
la zona del barri de Canaleta, en un espai adequat, i de fàcil accés, i és un espai
que està ben bé en el barri. No ha estat fàcil, perquè buscàvem un espai dins del
barri, que no trenqués amb les dinàmiques dels joves que hi ha en el barri. Alhora
també ha de permetre que els joves juguin dins d’un espai adequat, i no en d’altres
espais.
L’acord, és que l’Ajuntament, es fa càrrec d’una primera fase, que inclou en
moviment de terres, de formigonar la pista que és de 30 X 20, i un cop feta la fase,
la fundació Johan Cruyff, col·loca la gespa artificial, i els tancaments singulars
metàl·lics on hi ha incloses les porteries. Bàsicament aquest és l’acord. La pista,
servirà pel barri, també per l’Institut, i per la ciutadania en general. El mes de
maig/juny, ha de venir un formador de la Fundació, per explicar-nos unes activitats
que estem obligats a fer-les, i el que comporta fer-les. Les quals es podran
dinamitzar amb l’Àrea d’Esports i el Consell Esportiu.
Sr. Joan Luengo,
Celebrem que es faci la construcció d’aquest espai, perquè els que són d’aprop del
barri i/o estem en contacte, sabem que hi ha una necessitat especial per tal de
treure la gent de la Plaça Rocacorba, i porta-les en un lloc amb condicions. A la
Comissió Informativa, vam manifestar que dedicar un espai només pel futbol no
ens sembla el més adequat, potser ens hagués agradat que fos un espai més
polivalent, on s’hi podes jugar a altres coses. Tot i això votarem a favor. També ens
obra la porta a poder millorar l’entorn de la carretera de canaleta, de poder millorar
l’aparcament, i que l’entorn d’aquesta pista, sigui un espai lúdic pel barri, amb un
parc petit i/o amb una zona polivalent. Creiem que és un projecte que es pot anar
desenvolupament, un cop tinguem aquest punt interessant de barri.
Sr. Non Casadevall,
Les condicions del conveni, no ens semblem malament, i entenem que és un
equipament pel barri, el que demanem, és sí és possible, pot incloure una clàusula
que insti l’esport en femení, que en el conveni no en fa cap referència. Tot i que ens
sumem a la idea que ens agradaria que fos un espai més polivalent. El nostre vot
serà l’abstenció, i instem a l’Ajuntament, que hi pugui incloure la referència
explicita.
Sr. Jordi Congost,
En el Conveni........ ( tenia el micròfon tancat ). A les clàusules d’activitats incloses
en aquest conveni, s’inclou l’esport femení, també parla dels discapacitats
específicament, també parla de fer 6 x 6, de fer futbol per a joves, per tant s’entén
que hi ha inclosa l’activitat femenina. En tot cas valorarem amb els tècnics per fer
una activitat específica de condició femenina.

Sra. Roser Masgrau,
Nosaltres estem contents per aquest nou equipament, i diem el mateix que vam
manifestar en les Comissions Informatives, i d’acord amb el que ha dit el Sr.
Luengo, hauríem preferit que fos un espai més polivalent, més obert, en tot cas és
una millora i és bona notícia. Ens ha quedat el dubte de com s’articularà l’oferta i la
demanda, ja que és un espai molt atractiu, i hi pot haver molta demanda.
Demanem com es regularà, ja que hi pot haver-hi conflictes a l’hora d’utilitzar-lo.
Sr. Jordi Congost,
És una qüestió que a l’hora de posar-lo en funcionament, haurem de valorar, ja que
hi haurà unes activitats que estaran regulades, i després d’aquestes, la pista està
oberta a la ciutadania, a igual que la resta d’equipaments que tenim, com la del
barri de la farga, la pista de St. Pere, la dinàmica i la voluntat, ha de ser la
mateixa. En cas que hi hagués una qüestió que genera conflicte, s’haurà de regular
d’alguna manera, a l’espera de posar-la en funcionament i veurem les dinàmiques
que es van generant.
Sr. Alcalde,
S’ha de dir que a la pista de St. Pere i la pista de la Farga, no hi ha hagut mai cap
problema. Aquesta pista ha de tenir aquesta condició. Podem estar d’acord amb el
que ha dit el Sr. Luengo, i el que vostè també ha manifestat, i el que ha dit la CUP,
en relació a la condició femenina, se suposa que aquesta condició hi està inclosa,
encara que no s’expliciti en el Conveni, ja que és una pista igual que les altres. El
que és cert és que l’atractiu de la gesta, i l’atractiu del Projecte Cruyff, que tant
d’èxit ha tingut al país i a la resta de l’Estat. El de Banyoles, serà apadrinat per
l’Andreu Fontàs, tal i com han fet els exjugadors i/o jugadors del Barça, que els
estan apadrinant arreu, és el plus que tenen aquests equipaments, i esperem que
siguem capaços d’aprofitar-ho i el es derivi de la Fundació Johan Cruyff. Hem de
veure com funciona ja que estem parlant d’una despesa important pel voltant d’uns
170/180 mil €.
Resultat de la votació: Ratificació del Decret d’Alcaldia numero
2017DECR000821 de data 1 de març de 2018 d’aprovació del conveni de
col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Banyoles i la Fundació Privada
Johan Cruyff per a l’establiment de les condicions de col·laboració per a la
instal·lació a Banyoles d’un Cruyff Court a la zona del Barri de Canaleta. 15
vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles i IcV-IdB), i 2
abstencions (grup municipal CUP)
4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
5.0.- CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS.
“MOCIÓ PEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES MOCIONS APROVADES PEL
PLE.

Entenem que una de les finalitats del Ple Municipal és arribar a ACORDS i l’obligació
política del Govern és portar-los a terme amb la màxima diligència possible.
El Ple, com a espai on es diposita el poder delegat pel conjunt de la ciutadania, té
legitimitat per determinar les línies polítiques de l’Ajuntament. Els seus acords són
el reflex de la voluntat de la ciutat i les mocions són l’instrument polític fonamental
pels grups polítics amb representació al consistori per sotmetre a consideració del
Ple propostes o peticions per tal de millorar la vida de la ciutadania i donar resposta
a necessitats o peticions de la població. El compliment dels acords implica una
oportunitat per millorar la qualitat democràtica en l’àmbit local i l’eficàcia en la
gestió pública, tot això en benefici de l’interès general.
A la pràctica, però, comprovem com gran part de les propostes que treballem i han
estat aprovades cauen en l’oblit, deixant sense efecte la feina, el debat i els acords
aconseguits. Hom pot pensar doncs que les mocions no serveixen per res: res més
lluny de la realitat. Tenen una utilitat molt clara, tan en el seu vessant legal com
per fixar la voluntat política del màxim òrgan de representació de la ciutat.
Ni la ciutadania, ni els grups municipals en l’actualitat no disposen d’informació
directa i puntual de la posada en marxa de les mocions i propostes aprovades pel
Ple, ni el seu grau de compliment, ni dels seus terminis d’execució, i no poden
exercir el seu deure i el seu compromís de participació en els afers de la ciutat per
tal d’enriquir i fer realitat les propostes elevades al Ple. Cal que la ciutadania i els
grups municipals estiguin informats de l’estat d’execució dels acords, de les
gestions realitzades, de les actuacions iniciades, de les possibles incidències i, quan
s’escaigui, dels motius del no compliment de l’execució de les mocions.
Per tot el que hem exposat, demanen al Ple de l’Ajuntament de Banyoles, l’adopció
dels següents acords:
1.- Aprofitar el portal de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de
Banyoles per incloure els textos de les mocions i el sentit de vot dels grups polítics.
Aquest lloc web contindrà també el calendari i grau d’execució dels acords adoptats
per l’Ajuntament de Banyoles i altres dades de rellevància.
2.- Que les mocions publicades tinguin un enllaç visible en la pàgina principal del
Portal.
3.- Que les mocions aprovades des de l’inici d’aquest mandat siguin publicades en
un període màxim de 3 mesos en el Portal de transparència de l’Ajuntament.
4.- Que a l’ordre del dia de les Comissions Informatives inclogui trimestralment, en
els temes que els hi correspongui, un punt destinat a informar els grups municipals
sobre el grau d’execució, de les actuacions iniciades, les incidències, i en l seu cas,
els motius del no compliment de les mocions.”
Sr. Alcalde,
Comenta que es fan correccions a la Moció, i aquesta queda de la següent manera:
“ 1.- Aprofitar el portal de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de
Banyoles per incloure els textos de les mocions Aquest lloc web contindrà també el
calendari i grau d’execució dels acords adoptats per l’Ajuntament de Banyoles i
altres dades de rellevància.

2.- Que les mocions publicades tinguin un enllaç visible en la pàgina principal del
Portal.
3.- Que les mocions aprovades des de l’inici d’aquest mandat siguin publicades en
un període màxim de 3 mesos en el Portal de transparència de l’Ajuntament.”.
El punt 4, es retira.
Sr. Xavier Bosch,
Bona tarda. Aquesta Moció, és presenta per tal de donar informació de les Mocions
que s’aproven en el Plenari tant en el grups de l’oposició, però sobretot a la
ciutadania. Aprofitant el portal de transparència de la Web de l’Ajuntament de
Banyoles, el que demanem, és que es pengin els textos de les mocions, i alhora
que es vagi informant del seu grau d’execució, i sí hi hagués algun problema alhora
d’executar-les, que hi hagués una anotació amb la causa del perquè no s’ha
executar.
De vegades, les mocions que presentem en el Ple, són delegades d’Associacions,
d’Entitats, que no poden presentar-les directament, per tant, creiem que aquestes
puguin seguir l’evolució de les Mocions. Tenim un portal de transparència amb
bones qualificacions, i creiem que l’obligació d’aquest Ajuntament, és millorar-lo
constantment i amb la mesura que sigui possible, i donar la màxima informació a la
ciutadania.
Sr. Joan Luengo,
Només per explicar el sentit del vot. Votarem favorablement. Lamentar la retirada
dels punts de concreció o de compromís per part de l’equip de Govern, que decauen
quan se’n demana una mica més.
Sr. Alcalde,
Per al·lusions a l’equip de Govern, li contesto que aquesta Moció, l’equip de Govern,
la tingut la voluntat d’aprovar-la, un cop haver-nos posat d’acord amb el grup
proposant, i poder arribar a un acord.
No és cert el que vostè diu, perquè no ens hem oposat a les Mocions al·legant que
les actes a les quals hi ha el vot de la moció i el seu contingut, estan penjades al
portal de transparència. Miri si era fàcil dir que els mocions estan a les actes, les
quals estan penjades al portal de transparència, i la ciutadania les pot llegir. No
hem anat per aquí. Entenem que el contingut de la Moció, pot anar específicament
amb un link, alhora enteníem que el vot pot beneficiar o perjudicar a algú, ja que
tots hem aprovat, ens hem abstingut o hi hem votat en contra a diverses mocions.
En relació al punt 4. I no en defugiré de cap. Sempre que ens han demanat una
cosa de qualsevol tipus a precs i preguntes, les hem contestat, aquí o a les Juntes
de Portaveus, com també adreçant-se als Regidors o a mi mateix, i els hem
contestat, sempre que ens s’ha sigut possible, i no només en els Regidors/es
d’aquesta Corporació, sinó qualsevol ciutadà que ens s’ho ha demanat. Per tant, no
defugim de res, però per coherència s’havia de fer d’aquesta manera.
Contesto per les al·lusions Sr. Luengo, i no pel contingut.

Sra. Alexandra Pazos,
Com ja vam comentar a la Junta de Portaveus, nosaltres votarem a favor d’aquesta
Moció, la qual esperem que hi hagi un bon seguiment.
Sr. Alcalde,
Nosaltres també votarem a favor.
Resultar de la votació: MOCIÓ PEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE LES
MOCIONS APROVADES PEL PLE. S’aprova per Unanimitat.

Precs i Preguntes
Sr. Joan Luengo,
Hem rebut queixes, de veïns però sobretot de botigues, en relació a la parada de la
Teisa del Centre de Banyoles, (Perquè ens entenguem, és la parada que fa el bus
quan ve de Girona, i en concret davant de les botigues Vodafone i Orange, sense
ganes de fer publicitat ). És en relació a la vorera, que és estreta, i comença està
en mal estat. Per sort la gent utilitza més el transport públic, i això fa que en hores
punta, s’hi acumula molts gent, i si hi sumem el transport escolar, i com que aquest
hivern ha sigut fred, la gent utilitza les entrades dels pisos i de les botigues com a
reses. Recorda una mica la imatge, de la parada que teníem abans que aquesta
s’ubiqués a la Plaça de les Monges. Provoca el mal estar dels veïns i dels botigues,
no només per a l’afluència de persones, sinó pel mal estat de la vorera, pel soroll i
pels fums dels busos.
El que volem és fer arribar aquesta queixa, i que el que volen, és demanar una
solució.
Creiem potser passar la parada on hi ha els taxis, a un costat de la plaça dels
peixos es podria solucionar el problema, la vorera és més ampla i està en millors
condicions, i creiem que està a la mateixa distància d’on s’agafen els tiquets, al
Passeig de la Indústria. S’hauria de valorar conjuntament. En relació a aquest
tema, hi ha un informe del RACC, que valorava diferents travesseres de diverses
ciutats. Pel que fa a Banyoles, potser la que hi ha alguns errors o potser ha quedat
desfasada la informació que hi ha. Però sí que hi havia algunes informacions que
creiem que son importants per incorporar-les. Algunes d’elles, amb la redacció del
nou POUM es comencen a veure, demana reduir la capacitat de cotxes que la
utilitzen, convertir-la més amb rambla i no amb una travessera etc. Nosaltres
creiem que algunes aportacions de l’informe, es poden incorporar en aquests
mateix moment. La pregunta és si vostès han llegit l’informe i si tenen algun
projecte de millora per aquesta travessa.
Sr. Alcalde,
Dues coses, en relació a la baixada de la Teisa, ho hauríem de plantejar-ho molt bé,
perquè si davant d’aquest Ajuntament, hi hagués una plaça i es pogués canviar la
direcció del trànsit, és a dir del Pere Alsius, en direcció a la Clínica, i des del C/ Dr.
Hysern, cap al C/ Llibertat és evident que no podríem parlar que la Teisa, s’aturés a
la zona des taxis. Des del meu punt de vista, crec que seria perjudicial. Creia que

vostè volia dir al queixal dels Turers, on antigament hi havia la parada dels Taxis, la
qual cosa veia més viable.
Si sortim des d’on es serveixen els bitllets, i passem el pas de vianants, estem allà
mateix. És cert que de vegades hi ha més d’un bus, i és cert que de vegades algú
hi aparca malament, i és cert que on hi ha la primera parada, no permet sopluig,
perquè no hi ha balcons, en canvi la parada de més amunt, sí que poden tenir el
problema que vostè diu perquè l’entrada dels pisos i les botigues, permet el
sopluig. Amb ànims de solucionar i agafar el seu prec, crec que estudiar la part del
Passeig Indústria, seria una solució a curt termini i perjudicial a llarg termini, i no
és viable i que no s’hauria de fer perquè s’hagués de canviar d’aquí a un any, en
canvi sí que es pot estudiar el queixal on hi havia els taxis, poder-hi posar un bus,
(només s’hi podria posar un bus de pujada i baixada), si aquesta solució hagués
d’anar bé, doncs ho estudiarem. Crec que és la única solució en aquests moment.
Perquè no podem dir a la gent que no vagin a dintre l’entrada quan plogui.
Vostè ho ha dit el POUM, pot resoldre. Hem de mirar els plans de mobilitat per anar
millor, per tant, estudiarem qualsevol possibilitat, tindrem contacte amb vostè per
anar comentant aquestes coses. La voluntat, és anar arreglant aquestes coses i
anar millorant-les.
Sr. Joan Luengo,
La proposta que fèiem del costat de la Plaça dels Peixos, és veritat que a la llarga
hauria de desaparèixer, i vostè m’ha donat una bona notícia, dient-ho perquè vol
dir que es proposen projectar la reordenació del Passeig Industria, cosa que també
hem de celebrar, i és una bona notícia. Les dues propostes s’haurien d’estudiar
conjuntament per mirar quina millora s’hi pot fer. La Plaça dels Turers, un cop
desapareguí el lavabo sobterràni, quedarà una bona plaça amb un bon espai, per
poder-hi fer un baixant.
El tema de la millora del C/ Llibertat, hi ha una cosa que no ha quedat desfasada, i
posa que no hi ha carril bici. És veritat que aquest carrer, no és un bon lloc per ferlo. Hem de pensar quines alternatives estem donant per poder creuar la ciutat de
punta a punta amb carril bici, cosa que no està del tot resolta.
Sr. Alcalde,
En aquests moments l’eix transversal és des del passeig Mn. Constans, fins a
l’Estany, i de l’Estany cap a la Vila Olímpica, i travesses la Ciutat de punta a punta.
És diferent, però l’alternativa hi és, potser fas una volta més gran, hi estic d’acord,
però per travessar hi és, i a Banyoles, les distàncies són curtes, i travessar la
Ciutat, és un moment.
No m’agradaria d’aquí a un any, em fes la pregunta pel tema de la Plaça de
l’Ajuntament. Però si que la voluntat d’arreglar-la l’hem expressat més d’una
vegada. I avui mateix he signat el concurs que farem juntament amb el Col·legi
d’Arquitectes, per buscar el millor projecte, i l’altre una reserva de crèdit pel
projecte i la direcció. Aquests concursos requereixen temps. Però a dia d’avui, la
Sra. Interventora i jo mateix, hem signat la reserva pressupostària. Entendrà que
no té sentit canviar un tema de busos, amb el pensament que tots tenim de
treure’l. A més, si la parada del busos fos en el lloc on hi ha els taxis, a l’altre

costat no s’hi podria aparcar bé, el Passeig de la indústria, quedaria molt escanyat
en aquest sentit i es traurien places d’aparcament. En canvi a la zona d’aquí a dalt,
és de càrrega i descàrrega, i potser seria més viable.
Sr. Alexandra Pazos,
Tenim dues preguntes i un prec.
Fa uns dies llegíem a la premsa una nota de Limnos que ens ha preocupat, parlant
d’un estudi sobre l’arbrat de l’Estany. Ens agradaria si se’ns pogués facilitar l’estudi,
en cas que hi fos, en cas contrari, ens agradaria consultar els criteris que s’ha
utilitzat per la gestió de l’arbrat.
En segon lloc, i la pregunta ja la vam fer en el Ple passat, ens agradaria saber si
tenen previst fer un estudi de les olors de la Ronda Monestir, per tal d’avaluar
afectació que té a la ciutat i prendre les mesures pertinent. (aquesta pregunta ja la
vam fer en el Ple passat ).
El prec, que fem ja es va decidir a la Junta de Portaveus i se’ns va comentar,
esperem que es convoqui la Comissió de Nomenclàtor, amb la màxima celeritat, per
tal que, a Banyoles, pugui tenir la plaça 1 D’OCTUBRE.
Sr. Alcalde,
Vostès insisteixen, i la compliré com ho he fet sempre. Vaig dir que abans del 15 de
maig, em comprometo a convocar la Comissió Nomenclàtor. I si volen que consti en
acta, Sra. Secretària, ho anoti que m’hi comprometo. Ho vaig dir en Comissió
Informativa, i crec que el que dic a les Comissions, no m’ho han hagut de repetir,
perquè s’ha complert. Per tant estigui tranquil.la, perquè m’hi vaig comprometre i
ho farem.
Sr. Jordi Bosch,
Bona tarda. Està bé que es preocupi, perquè són una Ciutat que tenim molts
arbres. Es refereixen a l’article de Limnos, que demanaven un pla de gestió
d’arbrat. El criteris que es fan servir, són els dels Tècnics que tenim a l’Ajuntament
i al Consorci de l’Estany, i sí que hi ha diferents estudis, i s’han estudiat diferents
poblacions d’arbrat. Va per zones. Si recorden fa una anys i després d’una ventada,
van caure arbres de talla gran, eren arbres que no tenien cap mena de problema,
eren arbres sans i el vent els va fer caure. Arrel d’això, va fer que treballéssim en
uns estudis específics, i amb un tècnic especialitzat, i es va fer un estudi per grups
d’arbres, i a partir d’aquí són les actuacions que s’han anat fent. A banda dels
estudis externs, tenim els tècnics de l’Ajuntament i del Consorci que són els que
ens assessoren amb aquests temes. En funció d’això, fem la gestió de tot l’arbrat
de la ciutat, i de l’espai PEIN de l’estany, que inclou una bona part de Banyoles i
Porqueres.
Sra. Alexandra Pazos.
Demana si se’ls pot fer arribar aquests estudis, o poder-los consultar.

Sr. Alcalde,
Els podrà consultar quan vulgui. Aquí o al Consorci. Banyoles, té aproximadament
uns 8.000 arbres, i no és que es vulguin substituir per caprici, perquè això té un
cost, però quan els tècnics diuen que hi ha perill, el que fem és prendre una decisió
de treure’ls i tornar-n’hi a posar, de l’espècie que ens diuen els Tècnics. Sabem que
hi haurà gent que li agradarà i d’altres no, però de moment no hem hagut de
lamentar cap desgràcia personal. Les últimes ventades, a Madrid, van provocar la
mort d’un nen de 4 anys. L’any passat, quan van caure els pollancres a la zona
dels desmais, van provocar desperfectes a la tanca de la casa, on hi havia l’antic
Barbyland, i per sort no es va haver de lamentar cap desgràcia personal. Però si
són perillosos cal talar-los, tot i que els tècnics no els agrada haver-ho de fer, però
si hi ha perill s’ha de fer. Igualment passa al Parc de la Draga, i ens haguéssim de
lamentar d’alguna cosa, hi hauria persones que ens acusaríem. Les coses, s’han de
fer amb seny.
En relació a l’estudi de les olors. El que fem quan hi ha un episodi d’aquests, és que
amb els veïns, els tècnics de la Corporació, la Policia Local, i les empreses que hi
puguin estar implicades, mirar el que ha pogut provocar l’episodi, perquè els
mesuradors d’olors són molt complicats. Aquests controls es fan a qualsevol hora,
encara que sigui a la nit.
Sr. Alexandra Pazos,
Demana si se’ls pot facilitar les dades de les mesures que s’han fet .
Sr. Alcalde,
Mirarem les incidències que s’han fet.
Sra. Roser Masgrau.
Tenim unes quantes preguntes. Però abans faré una petita falca en relació als
arbres. Vaig llegir un article, on es deien que s’havien tallat pollancres i que eren
substituïts per pollancres, això em va crear confusió, perquè els que s’havia dit era
que no eren els arbres més adequats, per això es substituïen per altres espècies.
Deia que posteriorment es plantarien lledoners, però que ara s’havien plantat
pollancres. Era per aclarir aquest dubte.
Sr. Alcalde,
Proposo que en una Junta de Portaveus, es cridi els tècnics per tal d’aclarir tots
aquests dubtes. I el perquè es prenen les decisions. Una persona em va dir que
havia vist una fotografia al Diari de Girona, d’uns arbres que fèiem malbé la mota.
Li vaig dir què preserven l’arbre o la mota. Amb l’estany, el que ens toca, és
preservar la mota, i el que els tècnics diuen l’arbre o la mota. I que no es digui que
es tirar a terra un paisatge de fa una colla d’anys. Aquest tema, ha estat en
exposició pública, però ens n’adonem quan passa. I sí se n’han de plantar perquè
no perjudiqui a la mota, doncs es fa, la voluntat no és eliminar-ne perquè n’hi hagi
5000, i no és la voluntat ni tècnica, ni política, però el que aprovem els tècnics ho
han de complir, i si diem que hem de preservar les motes, els tècnics prenen les
mesures adients per preservar-les, això és el que hem dit nosaltres.

Sra. Roser Masgrau,
La pregunta no anava de motes, sinó de substitució de pollancres per pollancres.
Sr. Alcalde,
Hi estic d’acord, però intento aclarir el que puc.
Sra. Roser Masgrau,
Estem d’acord que els tècnics
substitucions. Era una curiositat.
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Sr. Alcalde,
Ho comento perquè veig que és un tema que preocupa a la ciutadania, i ha sortit
alguna notícia. És veritat que l’impacte hi és i quan vas al Parc de la Draga, es veu
perquè no tens la mateixa visió. Tot i que cal remarcar que les actuacions es fan de
manera progressiva, perquè ens hi anem acostumant.
I a la propera Junta de Portaveus, o en alguna altre reunió, proposaré que els
tècnics, expliquin el perquè s’han pres aquestes decisions.
Sr. Xavier Carreras
A principis del mes de març, el Passeig central del Parc de la Draga, el que s’ha
anomenat recentment com a Passeig Olímpic, va quedar ple de cotxes aparcats.
Volíem saber el perquè i demanem que no torni passar.
Un altre punt, és saber que ha passat amb els artistes del TINT.
I tornant amb la parada de la Teisa, volem demanar si és possible fer-hi una mica
d’arranjament, perquè està molt bruta, i potser s’hauria de repintar, i arreglar els
vidres trencats.
També recordar-vos de repassar i pintar les passeres de fusta del C/ St. Mer, crec
que fa dos anys que es va demanar, i no s’ha fet mai.
Sr. Alcalde,
Es va fer el Campionat de HIP HOP, al Pavelló de la Draga, i sabem que a banda de
l’aparcament que hi ha a la Vila Olímpica, hi va haver gent que va aparcar
malament. Hi van haver un total de 24 cotxes mal aparcats, que van ser multat. No
es va poder procedir a la retirada perquè era complicat. Vam parlar amb els
organitzadors del Campionat, i se’ls va informar que no és un lloc on s’hi pot
aparcar, i per tant se’ls va multat.
Sr. Jordi Bosch,
L’Ajuntament, tenia un conveni de col·laboració amb el col·lectiu dels artistes TINT
XXI, des de fa una colla d’anys. Sempre n’havíem estat contents, però fa cosa de
dos anys que notàvem que anaven baixant l’activitat, bé sigui per falta de relleu
generacional o bé per cansament, i varen decidir que l’any passat, seria l’últim en
quan a programar activitats. Per això enguany no hi ha conveni. Saben que
l’Ajuntament col·laborarà sempre que vulguin fer alguna actuació puntual, ja que
han sigut una colla d’anys, de bona entesa.

Sr. Xavier Carreras,
De l’Equipament es té alguna idea del que s’hi vol fer ?
Sr. Alcalde,
Primer, un agraïment sincer a la gent del Col·lectiu Tint XXI, per la feina feta durant
tots aquests anys. Pel projecte que va començar fa uns anys, i com tot també té un
final. Cal remarcar la feina molt ben feta de tots aquests anys.
Estem parlant amb la gent del Centre d’Estudis Comarcals, perquè hi puguin tenir la
ubicació en lloc de tenir-la al Museu Arqueològic, així el Museu seria tot Museu. Es
podria cedir, amb ús compartit, i no és una mala idea, per part del Centre
d’Estudis. Pensem que hi estarien
d’una forma independent, i que podrien
compartir la part de baix que es sala d’exposicions, bé sigui pel mateix Centre o bé
per l’Ajuntament, o com diu el Sr. Bosch, per a les Entitats que hi puguin fer-hi
alguna exposició. El que és veritat, és que s’hi ha de fer algun arranjament. Estem
valorant el que pot costar fer l’arranjament. Si s’arriba a un acord amb el Centre
d’Estudis, estem a l’espera de formalitzar un conveni a llarg termini, per la cessió
d’ús
La parada de la Teisa, s’ha netejat diverses vegades, i continuarem fent-ho.
Pel que fa a les passeres del C/ St. Mer, les repintarem, tal i com s’està fent amb
els bancs del barri vell.
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària. Desitja bona
Pasqua a tothom .
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
20:40h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretaria
Accidental, per a la seva constància i efectes, certifico.

