
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 

DE MARÇ DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:30 del vespre del dia 25 de març 

de 2019, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 

Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 

Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch 

Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert 

Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna 

Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra 

Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 

S’excusa momentàniament al Sr. Joan Luengo.  

 

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 

és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 

 

 

L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 

inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 

d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 

 

 

1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Aprovació de l'Acta anterior. 25 de febrer de 2019. 

S’aprova per unanimitat.  

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

de febrer de 2019 al 15 de març de 2019. 

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

corresponen del núm. 2019.915 de 18 de febrer de 2019, al núm. 2019.1421, de 

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

 

Sra. Sandra Pazos,  

Bona tarda. És referent al Decret 1503. En relació a la contractació d’un Reportatge 

fotogràfic de la visita del President del Futbol Club Barcelona.  

Sr. Alcalde,  

En els diferents actes i/o visites, sempre es fa un reportatge fotogràfic o de vídeo 

per enviar-lo, és una cosa que es fa normalment.  

Aquest tema es dóna per assabentat.   

 

 



 
 
 

 

 

 

1.3. - Donar compte al ple de la Corporació del nombre de llocs de treball 

reservats a personal eventual. 2015-2019 

Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 

Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 

locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 

la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 

 

Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 

n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 

 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va 

determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 

corporatiu 2015-2019, era d’un. 

 

Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i l’última 

publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.24 de 04 de febrer de 

2019. 

  

Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 

 

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. 

El Ple de la corporació, adopta els següents acords:  

Donar compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 

Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel 

mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni 

Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació. 

Sr. Alcalde,  

És el lloc del Sr. Lluis Figueres, “Coordinador de Patrimoni Cultural”.  

Aquest tema es dóna per assabentat.   

1.4. - DONAR COMPTE DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS 

DEL PRESSUPOST DE 2018 

Atès que la Incorporació de Romanents de crèdits del pressupost de 2018 ha estat 

aprovada per aquesta Alcaldia, amb els Decret número 2019DECR000423 de data 

28 de gener de 2019, i número 2019DECR001145 de 27 de febrer de 2019, 

 

El Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

 

Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de les modificacions de crèdits 

8/2019 i 13/2019, per incorporació de romanents de crèdits del pressupost 2018, 

de conformitat amb els articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 

Sr. Alcalde,  

Explica que s’incorporen dos decrets de romanents de l’exercici anterior.  



 
 
 

 

 

Sr. Pau Comas,  

Bona tarda. Els dos decrets d’alcaldia, corresponents al mes de gener, un és de 

521.23€, i l’altre de 2.135.979€. 

Aquest tema es dóna per assabentat.   

1.5. -Donar compte de la liquidació del Pressupost 2018 i de l'informe 

d'Intervenció emès de conformitat amb l'article 15.6 del Reial Decret 

424/2017. 

Atès que la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 

2018, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 

2019DECR001130 de data 27 de febrer de 2019. 

 

Vist el que disposen els articles 15.6, 27.2 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 

d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 

públic local. Aquest RD va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018. 

 

ES PROPOSA : 

 

PRIMER.- Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 

Pressupost de l’Ajuntament de  Banyoles de l’exercici de 2019 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. 

 

SEGON.- Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació al resultat de l’exercici 

de la funció fiscalitzadora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de 

les bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al requerit pels 

articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 

 

Sr. Pau Comas,  

La liquidació del pressupost per a l’exercici 2018, aquesta corporació, l’ha tancat 

amb un romanent de Tresoreria positiu per despeses generals  de 2.878.318’92€, a 

conseqüència del bon comportament de taxes i impostos, com l’ICIO que ha 

generat més de 80.000€ del que s’havia pressupostat i també derivat de la 

participació dels tributs de l’estat, sense haver augmentat la pressió fiscals dels 

ciutadans. També contempla un saldo de dubtós cobrament de 673.060€, i una 

capacitat de finançament positiva d’1.193.031€, a l’espera del Govern Estatal si 

promou que aquests diners es puguin destinar a les inversions financerament 

sostenibles. El ràtio d’endeutament és del 45’61%, que permetria endeutar-nos en 

cas de necessitats excepcionals. El pagament dels proveïdors és de 17 dies. La 

liquidació mostra que aquesta Corporació, segueix gaudint d’una bona salut 

econòmica, financera i pressupostària.  

Sr. David Juan,  

Bona tarda. Fem un prec que va adreçar més enllà. És la intervenció per part de 

l’Estat respecta als Ajuntaments que el que fa és lligar-nos, i no poder prestar 

serveis als ciutadans. L’Ajuntament té una economia sanejada, que no s’acaba 

convertint en la inversió o despesa que aquesta ciutat podria tenir en benefici dels 

ciutadans. Creiem que és injust atribuir-ho a l’equip de Govern. Perquè, el reguitzell 

de normativa que ve de l’Estat Espanyol, el que fa, és fer petita l’autonomia de 

l’Ajuntament, per intentar arreglar la comptabilitat de l’Estat, estrenyent els més 



 
 
 

 

 

petits que són els Ajuntaments, els que estan més a prop dels ciutadans. Aquest 

prec l’hem fet moltes vegades, i no sabem si arriba allà on ha d’arribar. Creiem que 

l’equip de Govern, es sumarà al prec perquè és qui ho pateix. Està bé que els 

ciutadans sàpiguen que aquestes xifres, estan condicionades per la normativa de 

l’Estat .  

Sr. Alcalde,  

Gràcies Sr. Juan. Crec que aquesta intervenció la va fer l’any passat, i vaig dir que 

ens hi sumaven. És evident que la salut econòmica que gaudeix l’Ajuntament, no 

seria el que és si s’haguessin pogut aplicar el 100% dels romanents. Hem de ser 

conscients que l’any passat, hi va haver una partida que es va deixar d’aplicar i 

s’arrastra. El bon comportament, ha sigut de tots els ingressos, tant de l’ICIO, com 

les plusvàlues, malgrat la normativa. La tresoreria de les administracions locals de 

l’Estat espanyol, superà els divuit mil milions euros,  no hauria de ser així aquests 

€, s’haurien de poder gastar en necessitats del món local. Per contrapartida i sinó 

m’equivoco, l’endeutament de les Autonomies i les Corporacions Locals, és d’un, 2, 

2’5, 3 % del PIB. En relació a les inversions financerament sostenibles, n’he parlat 

amb les Federacions i també amb el Ministeri, demanant que seria desitjable que es 

tornessin a treure, l’any passat es varen treure el mes de març, encara que 

estiguem en període electoral, el reial decret hi potser.  

Aquest tema es dóna per assabentat.   

1.6. -Donar compte operació financera endeutament amb el Banc de 

Sabadell. 

Atès que amb data 21 de març de 2019 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm. 

2019DECR001489 per la que s’ha aprovat la concertació amb l’entitat financera 

BANCO DE SABADELL SA d’un préstec per finançar part del programa d’inversions 

del pressupost de l’exercici 2019. 

 

D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’esmentada resolució. 

 

ES PROPOSA : 

 

Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2019DECR001489 de data 21 de març de 

2019, pel que s’aprova la concertació amb l’entitat financera BANCO DE SABADELL 

SA d’un préstec a llarg termini, per import de 1.615.000 €, per finançar part del 

programa d’inversions del pressupost de l’exercici 2019.  

 

Sr. Alcalde,  

De conformitat amb l’informe corresponent per part dels Serveis Econòmics, 

l’entitat que es fa l’operació financera, és el Banc de Sabadell. Saben que 

l’Ajuntament,  demana preu a les entitats de la ciutat. D’acord amb la prudència 

financera, és l’Euroibor +052 tipus.  

Aquest tema es dóna per assabentat.   

 

2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1. -Ratificació del Decret d'Alcaldia de modificació de la celebració de les 

reunions de la Mesa de contractació de caràcter permanent. 



 
 
 

 

 

Atès que l'Alcaldia d'aquesta Corporació ha dictat la Resolució núm. 

2019DECR001079, de data 25 de febrer de 2019, que es transcriu a continuació: 

 

“Vist que l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2018DECR003929 del dia 8 de 

novembre de 2018, va dictar, entre d’altres, les següents resolucions: 

“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. 

(...) 

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. 

(...)” 

Vista la conveniència de canviar el dia de celebració de les reunions de la Mesa de 

contractació permanent per tal de facilitar l’assistència dels seus membres per a 

l’adequada composició d’aquesta. 

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. Modificar el punt tercer del Decret núm. 2018DECR003929 dictat per 

l’Alcaldia en data 8 de novembre de 2018 disposant que les reunions de la Mesa de 

contractació de caràcter permanent se celebrin els dimecres a les 10:00 hores del 

matí, llevat que coincideixin en dies festius o que per motius sobrevinguts s’hagi de 

celebrar un altre dia i hora. 

Segon. Ratificar aquesta resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió que 

celebri. 

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 

Quart. Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia de la seva publicació i no 

afectarà a les licitacions en curs. 

Cinquè. Notificar la resolució als membres titulars i suplents de la Mesa de 

contractació”. 

 

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. 

 

El Ple de la Corporació, proposa els següents acords:  

 

Primer. Ratificar la resolució dictada per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 

2019DECR001079 de data 25 de febrer de 2019,  de Modificar el punt tercer del 

Decret núm. 2018DECR003929 dictat per l’Alcaldia en data 8 de novembre de 2018 

disposant que les reunions de la Mesa de contractació de caràcter permanent se 

celebrin els dimecres a les 10:00 hores del matí, llevat que coincideixin en dies 

festius o que per motius sobrevinguts s’hagi de celebrar un altre dia i hora. 

 

Resultat de la votació: Ratificació del Decret d'Alcaldia de modificació de la 

celebració de les reunions de la Mesa de contractació de caràcter 

permanent. S’aprova per unanimitat.  



 
 
 

 

 

2.2. -Aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la 

Diputació de Girona, el Consorci de les vies verdes de Girona, l'Ajuntament 

de Banyoles i altres, 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. 

Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre les 

entitats a dalt esmentades i vista la primera addenda, de data 12 de febrer de 2019 

signada per totes les entitats que varen formalitzar l’esmentat conveni. 

 

Atès que el Ple de la Diputació de Girona del dia 18 de setembre de 2018 va 

aprovar, inicialment, el projecte titulat “Annex de telecomunicacions” el qual és 

complementari del projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques 

de Girona, ja que té l’objectiu d’utilitzar les obres d’ampliació de l’esmentada xarxa 

de vies verdes per tal de perforar una rasa que permeti el soterrament del cable de 

fibra òptica per comunicar els municipi atesos pel projecte conjunt d’ampliació de la 

xarxa de vies verdes, a proposta del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 

la Informació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Atès que en el BOP el dia 26 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci 

d’exposició pública d’aquest projecte complementari titulat “Annex 

telecomunicacions“ (correcció d’errors en el BOP núm. 193, de 5 d’octubre de 2018) 

i que no s’han presentat al·legacions. 

 

Atès que el municipis beneficiats per les obres de soterrament del cable de fibra 

òptica són Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Porqueres, Banyoles, Esponellà, 

Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Campdevànol i Ripoll i que 

els municipis de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya no resulten afectats 

per les obres de soterrament.  

 

Atès que els municipis beneficiats per aquestes obres de soterrament del cable de 

fibra òptica han decidit signar una segona addenda al conveni de col·laboració que 

estableixi que els ajuntaments beneficiats aplicaran l’import de la diferència entre 

l’import previst de licitació del projecte d’ampliació de la xarxa de vies verdes de les 

comarques de Girona, regulat pel conveni signat el dia 19 de juliol de 2017 i el real 

d’adjudicació, a sufragar les despeses generades per les obres d’implementació de 

la fibra òptica. 

  

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 

 

I 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, 

El Ple de la Corporació, proposa els següents acords:  

Primer.  

Aprovar la segona addenda del 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 de Girona entre el 



 
 
 

 

 

Pirineu de Girona i la Costa Brava, en virtut de la qual es modifica el paràgraf segon 

del pacte segon referent a les obligacions econòmiques que queda redactat de la 

manera següent: 

“El detall de l’aportació econòmica del Consorci de les Vies Verdes i de cada 

ajuntament és el que figura a l’annex II d’aquest conveni. Aquests imports són 

provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra d’acord amb la 

certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per la 

realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a la normativa 

de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació de Girona i per les 

entitats conveniades en proporció a les respectives aportacions fixades a l’annex I. 

En el cas que es produeix una menor despesa, si els municipis afectats per la baixa 

en l’import a abonar a la Diputació són: Palol de Revardit, Cornellà de Terri, 

Porqueres, Banyoles, Esponellà, Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de 

Ramis, Campdevànol i Ripoll, aquests ajuntaments s’ obliguen a aplicar la part que 

els correspon de l’import de la baixa de la menor despesa a compensar les obres de 

soterrament del cable de fibra òptica.” 

 

Sr. Alcalde,  

És la segona addenda pel la implementació de la fibra òptica, que es passarà 

juntament amb la via verda, i té un cost d’un milió d’Euros aproximadament. A 

l’Ajuntament de Banyoles, no li costaria res més del que està previst en l’aportació 

a les vies verdes.  

Resultat de la votació: Aprovació de la segona addenda al conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les vies verdes de 

Girona, l'Ajuntament de Banyoles i altres, 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. S’aprova per unanimitat.  

2.3. -Sol·licitud d'adhesió a la xarxa local SITMUN-GIRONA- Sistema 

d'Informació Territorial Municipal. 

La gestió territorial és un element clau per aconseguir un desenvolupament 

sostenible. El territori és un element en constant canvi, vinculat a transformacions 

de la societat i de l’activitat econòmica, per aquest motiu, és indispensable que 

sigui gestionat de forma coherent tenint en compte les necessitats socials, 

econòmiques i ambientals de l’entorn. 

 

Les administracions locals tenen entre les seves funcions la gestió del territori dels 

seus respectius termes municipals. Els projectes de Sistemes d’Informació 

Territorial (SIT), basats en tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), 

apareixen com una solució integradora de la gestió municipal en aquest àmbit. 

 

La utilització d’eines de gestió compartides permeten minimitzar els costos 

d’implantació i manteniment, i obtenir objectius que serien molt costosos per a 

cadascuna d’aquestes administracions de forma individual. 

 

El projecte SITMUN, desenvolupat per diferents administracions europees entre les 

quals destaca la Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa 

comunitària Interreg IIIB SUDOE obtenint finançament FEDER, per al 

desenvolupament de l’eina. 



 
 
 

 

 

 

Actualment a Catalunya, el SITMUN l’utilitzen la Diputació de Barcelona i la 

Diputació de Lleida. 

 

La Diputació de Girona, amb l’objectiu de facilitar l’eina SITMUN als ens locals de la 

demarcació, va aprovar per acord de ple de data 20 de maig de 2014, l’adhesió a la 

xarxa SITMUN per oferir un sistema d’informació territorial sense cost per als ens 

locals de la demarcació adherits a la Xarxa Local SITMUN‐Girona, que incorpori 

totes les dades del XIFRA així com d’altres dades alfanumèriques que puguin ser 

georeferenciades.  

 

Aquest protocol d’adhesió i funcionament és l’eina mitjançant la qual els municipis 

de la demarcació podran sol·licitar formar part de la xarxa i obtenir aquest servei. 

 

El Ple de la Diputació de Girona de data 20 de desembre de 2016, va aprovar la 

creació de la Xarxa Local SITMUN‐Girona que serveix com a marc de suport i 

assistència a la gestió de la informació geogràfica local, així com el protocol 

d’adhesió per part dels ens locals. 

 

L’objectiu de la Xarxa Local SITMUN‐Girona és posar a l’abast dels ajuntaments i 

altres ens locals de la demarcació de Girona, el Sistema d’Informació Territorial 

Municipal (SITMUN), coma eina per a la consulta i anàlisi de cartografia municipal. 

 

Concretament, la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció 

Econòmica‐Diplab, posa a disposició dels membres de la Xarxa Local SITMUN‐Girona 

els següents serveis: 

 

‐ Accés a la plataforma SITMUN que conté: l’aplicació específica SITMUN (eina SIG 

amb tecnologia web), mòduls específics per facilitar la gestió d’informació 

geogràfica i la generació d’informació geogràfica segons als estàndards establerts 

per la directiva INSPIRE. 

‐ Suport en la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal de 

garantir‐ne la seva homogeneïtzació. 

‐ Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. 

‐ Formació bàsica en la utilització de SITMUN. 

 

Atès que es considera positiu poder disposar dels serveis a dalt esmentats. 

 

I 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. 

El Ple de la Corporació, proposa els següent acord:  

Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a la xarxa local SITMUN-

GIRONA – Sistema d’Informació Territorial Municipal. 

 

 

Sr. Alcalde,  

És una plataforma específica per facilitar la gestió de d’informació geogràfica i la 

generació d’informació geogràfica segons als estàndards establerts per la directiva, 



 
 
 

 

 

i la preparació de cartografies per introduir al SITMUN, per tal de garantir‐ne la 

seva homogeneïtzació.   

‐ Organització de jornades en l’àmbit de la Xarxa Local SITMUN‐Girona. 

‐ Formació bàsica en els tècnics de  l’Ajuntament la utilització de SITMUN. 

 

 

Resultat de la votació : Sol·licitud d'adhesió a la xarxa local SITMUN-

GIRONA- Sistema d'Informació Territorial Municipal. Aprovat per 

unanimitat  

2.4. -Modificació requeriments específics fitxes de funcions de llocs de 

treball.  

Vist que el Ple extraordinari de la Corporació de data 13 de novembre de 2017 va 

aprovar una nova valoració dels llocs de treball i el repertori de fitxes descriptives 

dels llocs de treball de de l’Ajuntament de Banyoles. 

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 26 de novembre 

de 2018, va aprovar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles per a 

l’exercici 2019. 

Vist que aquesta es va publicar en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 

núm. 7774, de 24 de desembre de 2018 i en el Butlletí Oficial de la província de 

Girona, número 244, de 21 de desembre de 2018. 

Vist l’informe del Servei de Promoció econòmica i Programes de data 13 de març de 

2019, relatiu a la fitxa descriptiva del lloc de cap de l’Oficina de turisme, que es 

reprodueix a continuació: 

“Que en l’apartat de Formació específica requerida es preveu, entre altres: 

a) Cicle formatiu en l’especialitat de guia, informació i assistències turístiques o 

bé grau en Turisme o titulació equivalent  

b) Títol de gestor/a SICTED 

 

Respecte a l’apartat a) es considera que tant per les funcions i tasques a realitzar 

en aquest lloc de treball com pel currículum d’assignatures impartides s’hauria 

d’incloure el grau de Publicitat i Relacions públiques, per ser titulació adient per al 

desenvolupament de les funcions assignades al lloc de treball. 

Respecte a l’apartat b) es considera que ja no és necessari doncs des del 2018 

aquest projecte està inactiu”  

Vist que a l’actual fitxa de funcions de Conservador/a Museu hi consta com a 

requeriments específics de formació: “ Llicenciatura o grau en museologia i/o 

arqueologia o titulació equivalent”. 

Vist l’ Informe de la Cap de l’Àrea de Serveis a les persones de data 15 de març de 

2018 que es transcriu a continuació: 

“ INFORME: 

Que la fitxa descriptiva de Conservador7a Museu , i després de valorar-ho amb el 

Director de museus i coordinador de Patrimoni, s’hauria de modificar de la següent 

manera: 



 
 
 

 

 

1. Distingir entre dues figures de Conservador/a de Museus: una del Museu 

Arqueològic Comarcal de Banyoles i una altra de diferent per al Museu 

Darder-E.I.E. Per tant, hi hauria d’haver dos fitxes descriptives diferents. 

2. Fitxa descriptiva de Conservador/a de Museu Arqueològic Comarcal de 

Banyoles. S’hauria de modificar l’apartat de formació específica relativa a 

l’apartat de requeriments específics del lloc. En aquest sentit, la formació 

específica necessària hauria de ser:  

a. Llicenciatura o Grau en Història i/o arqueologia i/o humanitats o altra 

titulació relacionada amb les funcions del lloc de treball. 

3. Fitxa descriptiva de Conservador/a de Museu Darder-E.I.E. La fitxa 

descriptiva hauria de ser en relació a les funcions principals idèntica a la de 

l’altra fitxa de conservador/A. Ara bé, pel que fa a la formació específica 

necessària hauria de ser: 

a. Llicenciatura o Grau en Biologia o titulació relacionada amb les 

funcions del lloc de treball.” 

 

Atès l’esmentat caldria dels requeriments específics de les fitxes de funcions 

corresponents. 

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 15 de març, respecte a la 

modificació de les fitxes de funcions dels llocs de treball. 

 

La modificació dels requisits específics de la fitxa de funcions que es proposa no 

suposa cap increment de despesa respecte a la consignació prevista per l’exercici 

2019. 

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, 

ES PROPOSA: 

Primer.- Aprovar la modificació dels requeriments específics de formació de les 

fitxes de funcions de Cap de l’Oficina de turisme i Conservador/a Museu, adscrit al 

MACB, i del Conservador/a Museu adscrit al Museu darder-E.I.E,  que quedarien de 

la següent manera: 

 Cap de l’Oficina de turisme:  

Requeriments específics: Cicle formatiu en l’especialitat de guia, informació i 

assistència turística o bé Grau en Turisme, o publicitat i relacions públiques, o 

titulació equivalent.  

 Conservador/a Museu adscrit al Museu arqueològic Comarcal de Banyoles: 

Requeriments específics: Llicenciatura o Grau en Història i/o arqueologia i/o 

humanitats o altra titulació relacionada amb les funcions del lloc de treball. 

 Conservador/a Museu adscrit al Museu Darder-E.I.E de Banyoles: 

Requeriments específics: Llicenciatura o Grau en Biologia o titulació relacionada 

amb les funcions del lloc de treball 



 
 
 

 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari de la Corporació i al 

Comitè d’empresa de l’Ajuntament. 

Resultat de la votació: Modificació requeriments específics fitxes de 

funcions de llocs de treball. 14 vots a favor, (grups municipals, CiU, Junts 

per Banyoles-ERC). 2 abstencions, (grup municipal CUP).  S’aprova per 

majoria absoluta.  

3.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1. - Modificació de crèdit núm. 17/2019 per transferències entre 

partides.  

Vist l’informe/proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides, 

de les àrees de Promoció Econòmica, Medi Ambient i Serveis a les Persones, en 

relació a la necessitat de de redistribuir el crèdit consignat en diferents partides del 

Pressupost de 2019. 

Durant aquest període de 2019 d’execució dels contractes menors s’ha analitzat la 

diferenciació entre contractes menors i menors simplificats i es proposa augmentar 

l’import de tall d’aquests en el cas del contracte menor d’obres de manera que fins a 

10.000 euros seria menors simplificat. 

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 al Ple de la Corporació, els següents acords:  

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 17/2019, per 

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

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

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

següent quadre: 

 

Org. Programa Econòmica  BAIXES ALTES 

60 43314 48933 

Comerç, Subv. PIMEC. Dinamització 

Turística -600,00  

60 43200 48937 

Promoció turística. Subv. Grup 

Gastronòmic-Dinamització Gastron. -2.000,00  

60 43114 48934 Comerç. Subv. Millora establiments  600,00 

60 43119 22799 

Fira Gasrtstròmia. Contr. Prest. 

Serveis  2.000,00 

21 17100 46510 

Parcs i jardins. CCPE- servei de 

Jardineria  31.082,20 

43 23105 21300 

Joventut. Mant. Maquinària, 

instal·lacions i útils  1.876,76 



 
 
 

 

 

43 23105 22700 

Joventut. Contr. Prest. Servei Neteja 

Cal Drac  1.367,46 

43 23105 21200 

Joventut. Rep., conservació i mant. 

Edificis  4.000,00 

44 23103 21300 

Casals de Barri. Manteniment 

maquinària, instal·lacions i útils  3.775,96 

44 23103 22700 

Casals de Barri. Contr. Prestació 

Servei Neteja  511,08 

45 34210 21300 

Instal. Esportives. Rep., conserv. I 

manteniment maquinària, 

instal·lacions i útils  13.874,17 

45 34225 22700 

Can Quim del Rec. Contr. Prestació 

Servei Neteja  1.367,46 

40 33000 21300 

Cultura. Manteniment maquinària, 

instal·lacions i útils  12.780,63  

40 33301 22700 

MACB. Contr. Prestació Servei 

Neteja  1.274,72 

40 33302 22700 

Museu Darder. Contr. Prest. Servei 

Neteja  113,27 

11 92901 50000 Fons de contingència -72.023,71  

      

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS 74.623,71 74.623,71 

 

Segon.- Modificar la base 9.5.1 de les d’execució del pressupost quedant el seu 

redactat com segueix: 

 

9.5.1 La despesa municipal corresponent a la contractació menor d’obres, serveis o 

subministraments regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, a través de dos mecanismes: 

a) Per import fins a 2.000,00 euros (IVA inclòs) en contractes de 

serveis i subministraments, i fins a 10.000,00 euros (IVA inclòs) en 

contractes d’obres es tramitarà pel procediment anomenat Contracte 

Menor Simplificat.  

b) Per import a partir de 2.000,01 euros (IVA inclòs) en contractes de 

serveis i subministraments, i a partir de 10.000,01 euros (IVA inclòs) 

en contractes d’obres, i fins els límits legals de la contractació menor 

es tramitarà pel procediment anomenat Contracte Menor.  

 

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

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

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



 
 
 

 

 

provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 

procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 

per capítols. 

Sr. Pau Comas,  

Es donen de baixa 72.023’71€ del Fons de contingència. És la guardiola que hi ha 

en el pressupost, la qual queda distribuïda a les diferents àrees. Principalment per a 

neteja i manteniment d’edificis i també pel conveni que tenim amb el Consell 

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

verdes, a conseqüència de la regularització del salari mínim interprofessional. És un 

canvi redactar en els bases en matèria de contractació.  

Sra. Sandra Pazos.  

Explicar que el nostre vot, serà l’abstenció, con sempre en aquests casos.  

Resultat de la votació: Modificació de crèdit núm.  17/2019 per 

transferències entre partides. 9 vots a favor, (grup municipal CiU). 7 

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

 

3.2. -Modificació Ordenances Fiscals núm 5 i 11. 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES I NÚM. 11, REGULADORA DE LES TAXES PER 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL  

 

 

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Tributària relatiu a la proposta de 

modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres, en el sentit d’adequar l’actual redactat de l’article relatiu al 

règim de declaració i ingrés de l’impost. 

 

Vist, per altra banda, la proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica i Programes a la 

inclusió de bonificacions a la tarifa prevista per a la utilització privativa del domini 

públic local mitjançant la instal·lació de llocs de venda a Firestany dins el marc de la 

Fira de Sant Martirià.  

 

De conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. 

 

Vistos els articles 24 i 25 del Text Refós esmentat que determinen el procediment i  

contingut dels acords de fixació de l’import de les taxes municipals.  

 

Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Intervenció municipals. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

 



 
 
 

 

 

Primer.- Modificar l’article 11è de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, relatiu als règims de 

declaració i ingrés de l’impost, que quedarà redactat tal i com segueix: 

 

../... 

 

“Art. 11è. Règim de declaració, autoliquidació i ingrés. 

 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost com a forma de gestió del 

pagament provisional a compte amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva 

o de la presentació de la comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, 

instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats.  

 

2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar, juntament amb la documentació 

per sol·licitar la llicència o comunicació prèvia, declaració que contingui els elements 

tributaris imprescindibles per a l’emissió de l’autoliquidació provisional a compte de 

l'impost, la qual s’haurà d’ingressar en els següents terminis:  

a) En els casos de comunicació prèvia, l’autoliquidació provisional a compte 

s’ingressarà en el moment de la presentació de la comunicació, juntament amb 

la taxa urbanística, o dins els 10 dies següents. 

 

b) En els casos de sol·licitud de llicència, l’autoliquidació provisional a compte  

s’ingressarà dins els 10 dies següents a la notificació de la concessió d’aquesta, 

sens perjudici de poder efectuar l’ingrés en el moment de la presentació de la 

sol·licitud de llicència, juntament amb la taxa urbanística corresponent. 

 

3. En els casos en que s’iniciï la construcció, instal·lació o obra sense haver 

sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat comunicació 

prèvia, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la 

qual es determinarà d’acord amb el que preveu a l’article 6è de la present 

Ordenança.  

4. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions obres, en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent a la seva finalització, els subjectes passius hauran 

de presentar davant de l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu 

d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 

consignat.  

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 

serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 

defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, 

o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de 

finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a comunicació 

prèvia. 

5. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 

l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. Cas que resultés un import a 

retornar, s’ordenarà la devolució en el termini previst a l’article 31 de la Llei 

General Tributària.” 

.../... 



 
 
 

 

 

 

Segon.- Modificar l’apartat 11.2.2. de l’Ordenança Fiscal núm. 11, 

reguladora de les Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic local, relatiu a les tarifes de la Fira de Sant Martirià, el qual 

quedarà redactat tal i com segueix: 

 

.../... 

 

11.2. TAXA PER O.V.P. AMB LLOCS DE VENDA, ATRACCIONS 

 I ALTRES EN FIRES LOCALS 

 

2. Firestoc i Fira de Sant Martirià:  

2.1. Firestany:  

2.1.1. Estands de 12 m2, satisfaran per 3 dies  610,56 €  

2.1.2 ½ d’un estand de 12m2, per 3 dies 305,30 € 

2.1.3 
1/3 d’un estand de 12m2, per 3 dies 

203,50 € 

2.1.4. Terrenys, satisfaran per cada m2 i per 3 dies  5,63 €  

2.1.5. Plataforma coberta, per cadascuna, per cada m2 i per 3 dies  23,40 €  

2.1.6. Estands de 9 m2, satisfaran per 3 dies 458,90 €  

2.1.7. 1/2 d’un estand de 9 m2, per 3 dies 229,40 €  

2.1.8. 1/3 d’un estand de 9 m2, per 3 dies 152,90 €  

2.1.9. Vitrina petita, per 3 dies 162,00 €  

2.1.10. Vitrina gran, per 3 dies 194,00 €  

   

Bonificacions:  

   

a)  Bonificació del 50%: Els sol·licitants d’ocupació de la via 

pública amb llocs de venda dins la fira multisectorial 

Firestany que van participar en l’edició de l’any 2018 

gaudiran per a l’edició 2019 d’un 50% de bonificació en la 

taxa per a la contractació de qualsevol tipus d’estand o 

vitrina ubicada a l’interior del pavelló.  

b)  Bonificació del 100%: Els sol·licitants d’ocupació de la via 

pública amb llocs de venda dins la fira multisectorial 

Firestany que van participar en l’edició de l’any 2018 

gaudiran per a l’edició 2019 d’un 100% de bonificació en la 

taxa per a la contractació de qualsevol tipus d’estand o 

vitrina ubicada a l’exterior del pavelló.  



 
 
 

 

 

 .../...  

                                            

TERCER.- Exposar al públic durant un termini de 30 dies hàbils el present acord, 

mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, exposició al Tauler d’Anuncis 

i inserció d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, a fi que els 

interessats puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que creguin 

oportunes. En el supòsit que no es formulin reclamacions, l’acord provisional serà 

elevat automàticament a definitiu sense necessitat d’adoptar cap altre acord. 

 

QUART.- En cas que aquest acord provisional sigui elevat a definitiu, publicar les 

modificacions de les ordenances fiscals al Butlletí Oficial de la Província. 

 

Sr. Alcalde,  

 

Pel que fa l’article 11, no es modifica res del tipus, és aclariment l’autoliquidació. En 

el segon cas, és la bonificació del 50%, per a la gent que va poder parar dins de la 

Fira, però que a conseqüència de la pluja, no hi va haver la afluència de gent i el 

100 % per a les persones que no van poder parar. La gent del mercat d’artesania, 

ja se’ls va liquidar la taxa.  

 

Sr. Sandra Pazos,  

 

El mes d’octubre, quan s’aproven les ordenances fiscals, sempre voten en contra. 

Creiem que s’han de revisar en la seva totalitat. En aquest cas i per ser coherents 

ens abstindrem, tot i que entenem la modificació de l’ordenança 11, però com he 

dit per coherència no podem votar-hi a favor.   

 

 

Resultat de la votació: APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I NÚM. 11, REGULADORA DE 

LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL 

DOMINI PÚBLIC LOCAL. 14 vots a favor, (grups municipals, CiU i Junts per 

Banyoles-ERC). 2 abstencions, (grup municipal, CUP).  

 

4.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

4.1. -Aprovació inicial del Pla Director de la Bicicleta 

VIST l’expedient X2018006199 que conté el PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA,  

redactat per l’ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, S.L.. 

 

Vist l’informe emes per la Cap del Servei d’Urbanisme i la tècnica del Servei 

d’urbanisme, obrant a l’expedient.  

 

Vist el que disposa la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, el Decret 

362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat i 

el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 

mobilitat generada.  

Vist el que disposen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el TRLLRHL i Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 



 
 
 

 

 

règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en relació als 

actes subjectes a fiscalització 

 

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.  

 

El Ple de Corporació, proposa els següents acords:  

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA,  redactat per 

l’ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, S.L. 

 

SEGON.- DISPOSAR la submissió del projecte esmentat a informació pública, amb 

audiència als interessats, pel termini de 30 dies per presentar reclamacions i 

suggeriments mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial 

de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en 

el tauler d’anuncis de la corporació. Així mateix s’ha de publicar al Portal de 

Transparència.   

TERCER.- SOL·LICITAR informe a l'autoritat territorial de la mobilitat de llur àmbit 

territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del departament de la 

Generalitat competent en matèria d'infraestructures i serveis de transport. 

QUART.- DISPOSAR QUE, un cop aprovat el pla, es revisin altres normatives 

municipals per tal d’adequar-les als seus requeriments. El document preveu 

expressament una proposta concreta en relació a la modificació de diversos articles 

de l’Ordenança municipal de circulació. 

CINQUE.- Consignar anualment  crèdit  adequat i suficient en el pressupost 

municipal per tal de fer front a les diverses actuacions incloses dins del Pla Director 

de la Bicicleta, el qual s’ha d’executar per fases, i a les campanyes d’informació i de 

civisme. El pressupost orientatiu per cadascuna de les actuacions proposades és de 

234.807,00 €.  

Sr. Albert Tubert,   

Bona nit. Banyoles, té un entorn privilegiat i propicia l’ús de la bicicleta. Per tal 

d’ordenar-ho, vam creure convenient elaborar aquest Pla. Felicitem la participació 

de la gent i de les entitats. Ha sigut un procés llarg, que va començar a finals del 

2016. S’ha creat la taula sectorial de la bicicleta. Són passos per aconseguir una 

mobilitat sostenible i segura per millorar la connexió amb tots els equipaments de 

la ciutat. Aquest Pla, en ajudarà a millorar la xarxa ciclable actual, dotant a la ciutat 

d’una bones infraestructures i d’una bona seguretat. Aquest Pla, segueix la nostra 

intenció per anar afavorint la bicicleta en el nostra model de ciutat.  

Sr. Non Casadevall,  

Ens abstindrem en la votació. Al ser l’aprovació inicial, en agradaria poder-hi 

participar molt més. Estem d’acord amb el Regidor pel tema de la participació, però 

entenem hi falta molt més, durant aquest mes, presentarem les al·legacions per tal 

de poder-lo enriquir.  

Sra. Roser Masgrau,  

Una de les prioritats del nostre grup, ha sigut que Banyoles, tingués carrils bici. En 

aquest Pla, hi trobem algunes mancances, que podrien anar més enllà, hi ha temes 



 
 
 

 

 

que hauríem d’acabar de treballar, com l’aparcament de les bicicletes. Caldria 

pensar amb el tema de les bicicletes elèctriques. Ens sembla que no s’ha tingut en 

compte en el procés, l’elaboració del POUM. Hi trobem a faltar certes ambicions que 

creiem que son necessàries ( C/ St. Martirià, C/ Orient), s’hi posen pedaços, però 

no afronten la problemàtica. Un altre tema, és la unificació de la  simbologia. Veiem 

que es va pel bon camí. El nostre vot, serà d’abstenció, per a les mancances que hi 

trobem. No ens ha quedat clar, la quantitat que s’ha proposat.  

Sr. Albert Tubert,  

La quantificació econòmica, és la globalitat de les actuacions que es proposen, no té 

termini, però pensem que la ciutat va canviant, i s’ha d’anar adaptant. Les 

actuacions que es proposen en global, son d’uns 235.000 mil Euros.  

En relació a la manca d’aparcament. A l’equip redactor els va sobtar molt la gran 

quantitat d’infraestructura que hi ha, i el gran nombre d’aparcaments que es 

disposa. Que segurament se n’hauran de fer més potser. El que ens proposen es 

seguir el que s’ha fet fins ara a demanada.  

En relació a la bicicleta elèctrica i als patinets. Hem parlat amb l’inspector de la 

Policia Local, i s’han d’adaptar les Ordenances Municipals de Circulació, estem 

pendents del Servei Català de Trànsit ¡ de la Direcció General de Transit .  

El POUM, incorporarà el Pla Director de la bicicleta, com a planejament derivat, 

proposa nous carrils bici ( l’anella verda ), i tots els nous carrers que urbanitza 

contemplen un carril bici al costat. A més s’incorpora una nova normativa 

urbanística, que en els nous edificis, hi ha d’haver-hi aparcaments. Al C/ St. 

Martirià, proposa treballar en una possible plataforma única, ho tenim pendent, i ho 

contemplem. El Pla contempla la senyalització proposada en el món de la bicicleta.  

Sra. Roser Masgrau,  

El comentari del POUM, era al revés, que el Pla Director, no tenia en compte el 

POUM.  

Sr. Albert Tubert,  

S’hi incorporarà. Quan el POUM, s’hagi aprovar de manera definitiva, quan aquest 

sigui ferm es podran tenir en compte les aportacions.  

Sra. Roser Masgrau,  

Per aquest motiu era urgent aprovar el POUM, i ens abstindrem.  

Sr. Alcalde,  

La variació econòmica en els carrils bici, pot variar. L’any passat va ser positiva, i 

va ser pels vols d’uns 100.000 Euros.  

Dona la benvinguda al Sr. Joan Luengo, que s’incorpora en aquest punt.  

Sr. Joan Luengo,  

Bona nit. Arribo en aquest tema, que és el lema d’Iniciativa. Ens abstindrem, tot i 

que hi ha propostes molts positives, com posar sobre el mapa i programar com es 

desenvoluparan els carrils bici, però creiem que anem tard, que aquesta feina 

s’hauria d’haver fet fa molts anys endarrere. Creiem que cal estudiar com s’encaixa 

aquest Pla, en el POUM, cosa que vaig expressar-ho en la reunió que es va fer en el 

Museu Darder .  



 
 
 

 

 

Sr. Alcalde,  

Hem dit que aquest Pla, s’incorporarà en el POUM.   

Resultat de la votació: Aprovació inicial del Pla Director de la Bicicleta. 9 

vots a favor, (grup municipal CiU). 8 Abstencions, (grups municipals Junts 

per Banyoles-ERC, CUP i IdB-ICV). S’aprova per majoria.  

 

4.2. -Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU al 

sector "Paratge de Can Vinardell" del veïnat de Puigpalter, promogut pel 

Sr. F.V.V. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 26 de febrer de 

2018 va aprovar inicialment la modificació puntual del TR del PGOU al sector 

“Paratge de Can Vinardell” del veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V. 

L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 

la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 8 de març de 

2018, en el BOP nº 52 de 14 de març de 2018, en el tauler d’edictes de la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 

publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el 

referit període es presentessin al·legacions de cap tipus. 

Tanmateix es va sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Institut 

Geològic, al departament de Medi Ambient, a la Comissió de Patrimoni, a 

Desenvolupament rural, en data 27 d’abril de 2018 (S/000023-2018) i a la Direcció 

General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento en data 27 d’abril de 2018 

(S/000026-2018). 

Tots els informes sol·licitats s’han rebut i figuren a l’expedient. 

Vist l’informe emes per l’arquitecta municipal i per la Cap del Servei d’Urbanisme en 

data 15 de març de 2019. 

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

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

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

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

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

El Ple de la Corporació, proposa els següents acords:  

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del TR del PGOU al 

sector “Paratge de Can Vinardell” del veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V., 

d’acord amb l’informe tècnic i jurídic emès per l’arquitecta municipal i la Cap del 

Servei d’Urbanisme en data 15 de març de 2019, obrant a l’expedient, amb les 

següents condicions: 

 

 L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de 

l’aigua i l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels 

abocaments d’aigües residuals al medi, si procedeixen, es resoldran en 

expedients independents d’acord amb els procediments administratius 

establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, (R.D. 849/1986, 

d’11 d’abril) i la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control 

Ambiental d’activitats de Catalunya, respectivament.  



 
 
 

 

 

 El Pla especial, a redactar per a l’execució de l’actuació, haurà 

d’incorporar les següents condicions, establertes a l’informe emès per 

l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de data 

10/10/2017:  

 El desenvolupament de la Modificació ha de garantir la conservació de la 

vegetació forestal arbrada, plantada o espontània, que s’estén pels límits 

oest, nord i est de la parcel·la.  

 En el mateix sentit, els projectes que desenvolupin la Modificació hauran 

d’adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta inserció en el 

paisatge amb l’objecte de la protecció de l’entorn rural on s’inseriran les 

noves instal·lacions.  

 

SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 

a la seva aprovació definitiva. 

Sr. Albert Tubert,  

Només es fa la modificació puntual del Text Refós del Pla General, que queda 

pendent pel Pla especial per a la futura planta de transferència ¡, no hi ha hagut 

al·legacions, i tots els informes que s’han demanat ( ACA, Medi Ambient, Patrimoni, 

Viació Civil), han estat favorables.  

Sr. Joan Luengo,  

Ens abstindrem, igual que ho hem fet en tot el procés. Creiem que hi hauria 

d’haver-hi hagut una discussió més amplia pels centres de tractament de residus, 

no només del Pla de l’Estany, sinó que ens hem de coordinar amb la Garrotxa. Per 

a nosaltres és prioritari el centre de residus de la Garrotxa, abans que el del Pla de 

l’Estany. Al no haver-hi l’acord, va bé tenir aquesta, encara que sigui petita. En 

coherència del que hem fet fins ara, els abstindrem.  

Sr. Alcalde,  

Una puntualització. La de la Garrotxa, seria pública, i aquesta és privada. Per poder 

triar el nostre residu, hauríem d’arribar a un acord amb l’empresa.  

Sr. Non Casadevall,  

A la línia amb la gent d’Iniciativa i al no compartir el model, també ens abstindrem.  

Sr. Alcalde,  

Repeteixo que no és el tema de la gestió de residus públics, és un tema privat.  

Resultat de la votació: Aprovació provisional de la modificació puntual del 

TR del PGOU al sector "Paratge de Can Vinardell" del veïnat de Puigpalter, 

promogut pel Sr. Ferran V.V. 14 vots a favor, (grups municipals CiU, Junts 

per Banyoles). 3 abstencions, (grups municipals CUP i ICV.IdB). S’aprova 

per majoria.  

 5.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

5.1. -Ratificació acords adoptats mitjançant resolució 2019DECR001354, 

D'ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR. 

Aprovació de l’adhesió i signatura de l’Ajuntament de Banyoles al Pacte 

contra la Segregació Escolar impulsat pel Síndic de Greuges 



 
 
 

 

 

 

A Banyoles fa 20 anys que treballem per mantenir una escolarització equilibrada a 

la ciutat, que afavoreix la cohesió social i evita la segregació escolar. D’aquest 

treball n’hem anomenat Pla d’Escolarització Extensiva (PEE), un pla que vetlla per 

l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques als 

diferents centres de la ciutat i que es va iniciar formalment el curs 1998-1999.  

 

Les bases jurídiques i els fonaments sociopolítics i pedagògics es troben recollits en 

el document Pla d’Escolarització Extensiva, elaborat l’any 2001 sota la direcció de 

X.B. 

 

El ple municipal de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar una moció de suport al Pla 

d’Escolarització Extensiva el 26 de novembre 2001 i el Consell Escolar Municipal el 

19 de juny de 2002. 

 

El Síndic de Greuges ha impulsat el pacte contra la segregació escolar a Catalunya, 

fruit del treball conjunt amb diversos agents de la comunitat educativa, amb 

l’objectiu d’establir unes bases per a reduir l’elevat índex de segregació escolar del 

país. El pacte planteja la implementació de mesures eficients i necessàries i la 

signatura d’un pacte de col·laboració entre administracions per a combatre aquest 

fenomen. 

 

El Síndic de Greuges ha elaborat els informes La segregació escolar a Catalunya (I), 

La gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol de 2016) i La segregació escolar a 

Catalunya (II): condicions d’escolarització (novembre de 2016). 

 

Aquests informes situen Banyoles en la posició 8 del total de municipis de 

Catalunya amb més percentatge d’alumnat estranger (2016: 14) i dels deu que 

presenten menys segregació escolar interna a secundària obligatòria (2016: 15). En 

aquest sentit, cal tenir en compte que l’equilibri aconseguit a la secundària és degut 

a la bona planificació que s’ha fet des de P3. També situen Banyoles entre els 50 

municipis més grans de 10.000 habitants amb menys segregació escolar: 13ª 

posició, amb un 0,16 de dissimilitud a primària i un 0,10 a secundària (2016: 16). 

 

El PEE ha estat el motor fonamental i el pilar de la política educativa municipal al 

llarg de tots aquests anys pel qual han apostat els diferents governs que s’han 

succeït al capdavant de l’Ajuntament. Des dels seus inicis, aquest és un treball 

compartit i consolidat amb la comunitat educativa, i avalat i recolzat pel 

Departament d’Ensenyament i pels diferents governs que s’han fet càrrec de la 

conselleria. 

 

Els principals factors d’èxit del Pla d’Escolarització Extensiva són el gran pacte de 

ciutat existent, que implica Ajuntament, Generalitat de Catalunya, comunitat 

educativa i diferents agents socials, la coresponsabilitat i treball en xarxa existent, 

la sensibilització de les ciutadania i els recursos que hi donen suport.  

 

En aquesta línia el Consell Escolar Municipal s’ha fet ressò dels estudis del Síndic de 

Greuges i del Pacte contra la segregació escolar en els plenaris de febrer de 2017 i 

març de 2019. 

 

És per tot això que proposo l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a 

Catalunya, impulsat pel Síndic de Greuges.  

 



 
 
 

 

 

Vist l’informe favorable emès per la Tècnica d’Educació amb data 12 de març 

d’enguany. 

 

Vist el decret 2019DECR001354 de 13 de març de 2019 que aprovava aquesta 

adhesió de forma prèvia a la signatura del Pacte contra la segregació escolar al 

Parlament de Catalunya el 18 de març de 2019, 

 

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. 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Ratificar els acords adoptats mitjançant la resolució 2019DECR001354 de 

13 de març de 2019 amb relació a l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar 

que està impulsant el Síndic de Greuges de Catalunya, amb la col·laboració del 

Departament d’Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat 

educativa i assumir els compromisos que comporta aquest pacte: 

 

- Col·laborar amb el Departament d’Educació i vetllar per l’aplicació de les 

mesures contingudes en el Pacte. 

- Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin 

aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals 

o amb el propi municipi. 

 

Segon.- Refermar com a Ajuntament el nostre compromís amb el Pla 

d’Escolarització Extensiva com a eina principal de planificació educativa a la ciutat i 

amb les mesures que desplega en quatre grans àmbits i que es coordinen des de 

l’Oficina Municipal d’Escolarització del Servei d’Educació: 

- La planificació d’una oferta equilibrada 

- La gestió de l’escolarització equilibrada durant el procés d’escolarització i pel 

que fa a la matrícula viva  

- La informació i assessorament a les famílies 

- La millora dels recursos de suport a l’equilibri escolar 

 

Sra. Ester Busquets,  

 

Bona nit. El pacte, és refermar el que es porta fent a Banyoles, fa 21 anys, 

d’equilibrar i evitar la segregació escolar a tots els centres. El Pla està acceptat per 

a tota la ciutadania. És veritat que hi manquen mesures de caire extraescolar de 

suport, però amb programes com el Proinfància, podem satisfer aquestes 

necessitats.  

 

Sr. Non Casadevall,  

 

Hi votarem en contra, perquè creiem que aquest pacte, queda curt, amb la 

segregació escolar, ens cal anar al màxim. Entenem que aquest pacte en alguns 

casos, potser no a la nostra ciutat, però acaba de refermar el tema dels Consells 

Escolars, i entenem que el sistema educatiu, hauria d’anar més enllà. Partim que 

l’educació és un dret i no un privilegi. Considerem que aquest pacte no és prou 

ambiciós, per això hi votarem en contra.  

 

 

 



 
 
 

 

 

Sr. Alcalde,  

 

Em sap greu, perquè amb la signatura d’aquest Pacte, posen en valor el compromís 

amb l’ensenyament i l’educació de la nostra ciutat, al llarg d’aquests 21 anys, ha 

sigut bo per aquesta ciutat, creiem que potser un referent pel país. Seria bon com 

diu vostè anar més enllà però amb una negativa que vostès fan en un adhesió a un 

Pacte fet a la nostra ciutat em xoca. Ho manifesto obertament, però respectant el 

que vostès diuen. S’han posat exemples com el de Vic, Terrassa, i el nostre els 

quals s’han posat com a model arreu del país de l’èxit que han tingut. Fins i tot 

aquest model, va sortir per TV3. Tal i com ha dit el Consell Escolar, en el qual 

vostès hi participen, hi ha una línia vermella que és el pla d’educació extensiva que 

es porta a terme a la nostra ciutat, des de fa 20 anys, i en el qual hi estan d’acord 

tota la Comunitat educativa ( Ajuntament, Departament, Pares i Mares, Alumnes, 

Professors, Directors, i amb el Consens Polític, al llarg d’aquests 20 anys). No 

podem obviar el bé que ha fet a la nostra Comunitat Educativa. El Síndic de 

Greuges, ha dit que aquest Pacta, s’ha inspirat amb el de Banyoles.  

 

Sr. Non Casadevall,  

 

Crec que és molt important el que s’ha fet a Banyoles, i reconeixem la feina. Però 

no ens sembla bé que ens quedem aquí, i com ha dit la Regidora ens queda molt 

camí per fer. Per això no validem el que volem sinó a espirar a més.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Em sap greu que després de 20 anys, es trenqui el Consens polític al voltant del Pla 

d’Escolarització Extensiva. (PEE).  

 

 

Resultat: Aprovació de l’adhesió i signatura de l’Ajuntament de Banyoles al 

Pacte contra la Segregació Escolar impulsat pel Síndic de Greuges. 15 Vots 

a favor, (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles-ERC i ICV-IdB). 2 vots 

en contra, (grup municipal CUP). S’aprova per major.  

 

 

6.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Per Unanimitat, s’acorda la incorporació d’aquest punt a l’Ordre del dia.  

6.1. -Modificació de crèdit 18/2019, de suplement de crèdits i crèdits 

extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals derivat de la liquidació de l’exercici 2018. 

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

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

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

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

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

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

lliure per a finançar noves despeses és de 1.685.287,09 €. 

Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari que no tenen consignació 

suficient o bé han sorgit noves necessitats 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 18/2019 per 

aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 

l’exercici de 2018, 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: 

 

        Suplements Crèdits 

Partida Denominació de crèdit extraordinaris 

40 33321 22799 Teatre. Contr. Prest. Serveis Actuacions 6.000,00   

42 32000 22609 
Educació. Programa Recursos Educatius. 

La Guia 
3.000,00   

45 34000 48999 
Esports. Subv. Consell Esportiu Pla 

Estany. Prom. i Org. Activitats Esportives 
5.500,00   

45 94300 46712 
Transf. A Entitats Locals. Trans. Consorci 

Esportiu Estany 
9.000,00   

60 43119 22799 Fira Garstròmia. Contr. Prest. Serveis 18.000,00   

60 43200 21200 
Promoció Turística. Manteniment Oficina 

Turisme Estany 
4.813,00   

23 15100 22799 
Urbanisme. Contr. Prestació de Serveis 

Execucions Subsidiàries 
  20.000,00 

40 33000 22706 Cultura. Edició de Publicacions   1.205,00 

42 32000 48968 
Educació. Conveni AMPA IES Pere Alsius. 

Activitats 50è Aniversari  
5.000,00 

42 32000 48969 
Educació. Conveni F.B. Vallespirans – 

Elaboració curtmetratge 
 2.000,00 

44 23100 22799 
Acció Social. Contr. Prest. Serveis 

Projecte “Apadrinar un avi” 
 3.000,00 

44 23100 48962 
Acció Social. Subv. Ass. Com. Musulmana 

Banyoles – Legalització espai 
 10.000,00 



 
 
 

 

 

      TOTAL 46.313,00 41.205,00 

 

   

87.518,00 

 

      ESTAT D'INGRESSOS 

  

      Org. 

 

Econ. Denominació 

 

Import 

11   87000 

Rom. Tresoreria per a 

Despeses Generals   87.518,00 

      TOTAL   87.518,00 

 

 

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. Pau Comas,  

És una modificació de crèdit del romanent de Tresoreria, de 87.518.000 € 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit 18/2019, de suplement de 

crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a 

despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2018. 9 vots a 

favor, (grup municipals CiU). 8 abstencions, (grups municipals Junts per 

Banyoles-ERC, CUP i ICV- IdB). S’aprova per majoria.   

 

7.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 

MOCIONS.  

Sr. Joan Luengo,  

Temes relacionats a la via pública. Un ciutadà va enviar un correu electrònic, als 

diferents grups municipals, destinats a diferents temes de la via pública, parlava del 

parc de Mas Palau, de la Ronda Fortià, parlava de la parada de bus de la vila 

olímpica, etc. Sembla que ningú ha respòs perquè el correu, havia anat a la carpeta 

dels spam. Ens agradaria saber com estan les qüestions que va demanar aquest 

ciutadà. En relació al parc de Mas Palau, feia un seguit de precisions de millora del 

parc, i que nosaltres, hi estaven d’acord.  

El setembre del 2018, van fer una pregunta, demanant l’aplicació del pla d’igualtat 

entre homes i dones, i una de les coses que va sortir, va ser eliminar la subvenció a 

aquelles entitats que no promocionaven la igualtat. Va sortir que els manaies no 

acceptaven dones. Per tancar el tema, i després d’una Assemblea, el Manípul de 

manaies accepta dones. Agraïm i felicitem a l’entitat per aquesta incorporació.  



 
 
 

 

 

Sr. Alcalde,  

El setembre de 2018, li vaig dir que no compliria el que vostè demanava de no 

subvencionar a les entitats que no incorporen dones. Vaig dir que cada entitat, és 

lliure de fer el que cregui més convenient. Celebrem que en l’Assemblea, s’hagi 

votat la incorporació de les dones.  

Sr. Lluis Costabella,  

El correu anava adreçat a tots els grups polítics. Vaig contestar el correu. S’han fet 

diverses actuacions. S’ha actuat en el Parc de Mas Palau, s’han marcat els passos 

de vianants que eren perillosos per els nens, i d’aquí a pocs dies es canviarà la 

barana de Mas Palau. Entre altres coses que ens deia, hi havia la parada del bus, en 

aquest tema, la  Policia Local, està estudiant poder pintar el pas de vianants davant 

la parada. També parlava de la problemàtica del carril bici quan s’arriba a la Puda. 

És un tema urbanístic que s’està estudiant.  

Sr. Non Casadevall,  

En relació a l’accident que hi va haver a la Farga en un pas de vianants, insistim 

que s’haurien de prendre mesures per tal que els cotxes reduïssin la velocitat, a 

l’avinguda.  

Sra. Sandra Pazos,   

Demana si s’ha planejat fer mesures per millorar la vialitat al Barri Vell. Fa uns 

plens es va dir que s’havia arranjat la caldera de l’Escola Baldiri Reixach, sabem 

que aquesta setmana hi ha hagut alguns incidents, i ens agradaria saber el què ha 

passat. Des del nostre grup polític, volem felicitar l’organització de la Marxa dels 40 

quilometres. Una vegada més s’ha demostrat que les entitats poden organitzar 

esdeveniments esportius populars i respectuosos amb l’entorn.  

Sr. Alcalde,  

Tots els esdeveniments que es celebrem a la ciutat, són importants i bons. La 

recuperació de la Marxa, dels 40 quilometres és un bon esdeveniment. És un més 

dels 50 i pico que es van desenvolupant. Nosaltres ens sumem a la felicitació per 

aquesta iniciativa.  

Pel que fa a la caldera, és el mateix tema de sempre, fa fum i si és el cap de 

setmana la gent s’esvera i truca a la Policia, però la caldera, funciona amb tota 

normalitat.  

Sr. Costabella,  

Tenim un Barri Vell, que pràcticament no hi entren cotxes. I en els llocs on hi 

entren, és perquè està estudiat. 

Sr. Alcalde,  

Qualsevol millora que es pugui fer, sempre és positiva, per tant, estem a la seva 

disposició per escoltar-ho. La vialitat, del Barri Vell, és un tema de peatonalització 

que s’ha anat fent al llarg dels anys. Constantment es va millorant les diferents 

qüestions. En el C/ Girona, es fa un arranjament pel tema de les bicicletes. Més 

enllà de les obres que s’estan portant a terme en el barri vell, no n’hi ha cap més. 

El que es pretén, és acabar la peatonalització des de la Plaça del Teatre, fins al 

Monestir.  



 
 
 

 

 

A l’Avinguda de la Farga, no és el lloc on hi ha més atropellaments. Qualsevol 

mesura sempre és bona. En aquest cas concret, va ser que el patinet elèctric, va 

creuar el pas de vianants sense mirar. Un patinet elèctric, una bicicleta, és un 

vehicle, i no han de creuar  pel pas de vianant.  

Sra. Sandra Pazos,  

Havia d’haver especificat més la pregunta. Veig que entren i surten molts cotxes 

pel mateix lloc. Potser si s’ordenés una mica, es podria passejar pel barri vell amb 

molta més tranquil·litat.  

Sr. Alcalde,  

Quina entrada vol dir?. C/ Girona, Valls, Mercadal ?. Els cotxes que passen són els 

que tenen comandament o els que estan introduïts a la càmera lectora. Els que hi 

passen sense autorització, tenen l’avís de la Policia Local. En aquesta moments, no 

tenim cap percepció que hi hagi una situació de perill. La consideració, la posarem a 

la Policia Local, perquè en prengui constància.  

Sr. Xavier Carreras.  

Proposar que s’ensenyi en els conserges dels pavellons, el funcionament dels 

desfibril·ladors. Com està el tema d’analitzar els excrements dels animals ?. La 

Placeta de St. Pere, s’ha convertit en un aparcament des de que es va retirar el 

banc, sempre hi ha cotxes aparcats.  

Sr. Alcalde,  

L’Ajuntament, cada any, fa cursos per ensenyar el funcionament dels 

desfibril·ladors. Preguntarem si algú no sap con funciona i se li ensenyarà.  

Sra. Roser Masgrau,  

Vull adreçar la felicitació meva i la del meu grup, i suposo que la de tota la ciutat,  

pel premi Nacional de Cultura, que es va concedir al Sr. J.P. És un artista potser en 

aquests moments oblidat per la ciutat, però que en els seus moments va tenir un 

paper molt rellevant i capdavanter fent uns muntatges molt interessants. M’ha 

sorprès agradablement aquest reconeixement, i m’ha semblat que a nivell de ciutat 

no hi ha hagut el ressò que es devia.  

Sr. Alcalde,  

En quant a la tinença d’animals domèstics, els que s’ha portat a terme és el cens. 

Per poder aplicar el tema del xip, cal tenir l’animal censat. La campanya feta per la 

Policia Local, per censar els animals, ha anat bé, se n’han censat molts, però 

sempre en queda algun. Cal elaborar l’ordenança corresponent per poder aplicar el 

protocol corresponent.  

Comprovarem els cotxes que hi ha aparcats a la Placeta de St. Pere.  

Estem molt satisfets pel premi atorgat al Sr. P. Li farem arribar la Felicitació en 

nom de tot el plenari. 

 

 

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



 
 
 

 

 

 

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

19:45 h de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 


