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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent la 1 de la tarda del dia 23 de novembre 
de 2015, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària 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, Xavier Bosch Pujol, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació,  Sr. Jordi Turon Serra.  Hi és 
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Parla el Sr. Alcalde  i els diu:   “Comencem ara aquest Ple Extraordinari.    El 
motiu d’aquest Ple Extraordinari és perquè tenim un període de temps, que va del 
dia 21 fins el dia 25 de novembre, dimecres, per procedir al sorteig dels Membres 
de les Meses Electorals per a les properes Eleccions Generals del dia 20 de 
desembre.” 
 
 
S’excusa l’absència del Regidor, Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera i de la 
Regidora, Sra. Alexandra Pazos Massanas. 
 
 
L’Alcalde - President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Sorteig dels membres de les Meses electorals per a les Eleccions 
Generals del dia 20 de desembre de 2015. 
 
Mitjançant el Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, han estat convocades les 
Eleccions Generals al Congrés dels Diputats i del Senat que se celebraran el 
diumenge dia 20 de desembre de 2015. 
De conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de 
gener, per la que es modifica la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General (LOREG), el President i els vocals de cada Mesa són designats per 
sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la 
Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, 
si bé a partir dels seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el 
termini de set dies. El President haurà de tenir el títol de batxiller o el de formació 
professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. 
També disposa que es procedirà de la mateixa manera per al nomenament de dos 
suplents per a cadascun dels membres de la Mesa i que el sorteig es realitzarà 
entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, en el cas 
d’aquestes eleccions correspon fer-se entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015. 
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En l’expedient núm. H131.2014.2058 relatiu a dites eleccions consta la normativa 
que regeix la designació dels membres de les Meses electorals i la Doctrina de la 
Junta Electoral Central (JEC) en relació a aquesta designació en la que en la sessió 
del 9 de febrer de 2000 acorda que “la designació dels membres de les Meses 
electorals correspon als ajuntaments en Ple, en sorteig públic –i no a l’Alcalde ni a 
una Comissió designada pel Ple ni a altre membre de la Corporació en qui el Ple 
delegui-  que s’haurà de celebrar sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona –
de la que el Secretari de l’Ajuntament n’és el delegat-, la qual cosa es tradueix en 
l’adopció de les mesures que aquella consideri, en el seu cas, procedents”. 
En aquest punt de l’ordre del dia i a les ordres de la Presidència del Ple de la 
Corporació, la persona encarregada dels Serveis Informàtics procedirà a l’execució 
del programa informàtic que realitzarà electrònicament el sorteig públic. El resultat 
serà certificat pel Secretari de l’Ajuntament i tramés a la Junta Electoral de Zona 
(JEZ) de Girona. Les designacions es notificaran a les persones interessades en un 
termini de tres dies i aquestes disposaran d’un termini de set dies per presentar 
al�legacions davant la JEZ de Girona. 
 
Les notificacions negatives i les excuses acceptades per la JEZ es substituiran amb 
l’elector/a immediatament posterior. 
 
 
El Sr. Alcalde   els diu:   “Ara podem començar, per part dels Serveis 
d’Informàtica, a iniciar el sorteig dels Membres de les Meses Electorals que es fa de 
manera aleatòria i informàtica.”    
 
I, una vegada realitzat el sorteig es procedeix a imprimir els components de les 22 
Meses Electorals.   Consten d’un President i dos Vocals, i, dels corresponents 
suplents.   A cada Mesa Electoral hi ha 9 membres;  3 titulars i 6 suplents. 
A partir de demà ja es realitzaran les notificacions individuals dels membres elegits 
en aquest sorteig;   els quals es poden excusar a la Junta Electoral de Zona de 
Girona d’acord amb excuses de causes justificades i motivades.” 
 
El Secretari de la Corporació    fa la següent explicació: 
“Diu que, per a les Eleccions Generals del 20 de desembre de 2015 hi hauran 22 
Meses Electorals;  2 Meses Electorals més ja que abans n’hi havia 20.  
Primer.  Aquí a la Sala d’Actes de l’Ajuntament hi havia 4 Meses Electorals, ara es  
desdoblen en 5;   i, les 5 Meses Electorals que hi havia a l’Escola de la Vila es 
desdoblen en 6. 
Aquest desdoblament es produeix perquè hi havia Meses Electorals en 900 electors 
quasi 1000 i s’han dividit en Meses de 500 electors perquè es pugui fer l’escrutini 
de manera més àgil. 
 
També, cal dir que, les persones que tinguin més de 65 anys i fins a 70 anys en el 
cas que hagin estat seleccionats en aquesta llista poden presentar la seva excusa i 
no estaran obligats a formar part de les Meses Electorals.   I, els menors de 18 
anys no estan inclosos a la llista.”  
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COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
2.1.- Aprovació de la Modificació de Crèdits núm. 90/2015, per 
transferències entre partides, del Pressupost de l’exercici 2015. 
Vistos els Informes de modificacions de crèdit, per transferències entre partides, de 
les àrees  d’Hisenda, Via Pública, Medi Ambient, Serveis a les Persones, 
comunicació i Promoció Econòmica, per la necessitat de redistribuir el crèdit 
consignat en diferents partides del Pressupost Ordinari i d’Inversions Municipals. 
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 l’adopció dels 
següents ACORDS: 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 90/2015, 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: 
 
BAIXES   
Núm. Partida   Import 
11.01100.31000 Deute públic. Interessos de préstec -25.593,49 
31,94200,46500 Transf. A ent. Locals terr. TCC Residus Sòlids Urbans -6.000,00 
42.94300.46506 Transf. Ent. Locals terr. Tranport regular transf CCPE -8.867,70 

44.23103.62210 
Casals de barri. Arranjament obertures casal de barri St. 
Pere 

-2.735,81 

52.49102.22602 Comunicació. Publicitat i propaganda -25.650,00 

  TOTAL BAIXES -68.847,00 
   
ALTES   
Núm. Partida   Import 
11.94200.46505 Transf. Ent. Locals terr. TCC Premi cobrança 5.000,00 
21,17201.61910 Millora Medi ambient. Adequació Horts Urbans 1.093,49 
31,15320,21000 Pavimentació VP. Rep. Conserv. I mant. Infraestructures 6.000,00 
42.32000.62207 Educació. Reposició edif. Ensenyament 2.735,81 
42,32312,21200 Escola Can Puig. Rep. Conserv. I mant. Edificis 5.000,00 
42,32310,21200 Escola B. Reixach. Rep. Conserv. I mant. Edificis 3.867,70 
45,34210.62212 Inst. esportives. Rehab. Instal.lacions esportives 14.500,00 
52.94200.46500 Transf. Ent. Locals territ. CCPE. Infor. Canal Televisió 25.650,00 

60,43200,62504 Promoció turística. Mobiliari oficina turisme  5.000,00 
  TOTAL ALTES 68.847,00 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, els diu: 
“Redistribuïm els 68.847,00 euros que hem donat de baixa i els donem d’alta per 
transferències al Consell Comarcal;  en la millora i adequació d’horts urbans, en 
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diferents arranjaments a les Escoles de Can Puig i Baldiri Reixac, en la compra 
d’una lona protectora pel sòl dels Pavellons i pel mobiliari de l’Oficina de Turisme.”  
 
El Sr. Alcalde   diu que ho passem el dia d’avui més que tot per poder fer el  
traspàs abans de final d’any. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Modificació de Crèdits núm. 
90/2015, per transferències entre partides, del Pressupost de l’exercici 2015, 
essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 6 
abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya 
Verds-Independents de Banyoles).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
 
I, el Sr. Alcalde   aixeca la sessió plenària.    I els dóna les gràcies.” 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 13 
h 15 m de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


