
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DATA 17 DE JULIOL DE 2017 

 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 17 de julio 

de 2017, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària i Urgent 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 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, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Excusa la seva absència el Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Bosch Batlle. 
 
 
Parlament del Sr. Alcalde: 
Els diu: bona tarda a tothom. Anem a començar aquesta sessió extraordinària i 
urgent del dia d’avui amb aquests tres punts que tot seguit debatrem. 
 
El Sr. Alcalde els proposa votar la urgència d’aquest Ple Extraordinari i 
Urgent. 
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la seva urgència.  
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia. 
 
 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA, EL CONSORCI LES VIES VERDES I DIVERSOS AJUNTAMENTS 
DE LA PROVÍNCIA PER A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE VIES 
VERDES A LES COMARQUES GIRONINES, ENTRE EL PIRINEU DE GIRONA I 
LA COSTA BRAVA. 
 
 

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



 
 
 
 
Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va 
aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels 
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la 
convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del 
FEDER. 
Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, el Consorci 
de les Vies Verdes de Girona va presentar el projecte d’ampliació de la xarxa de 
vies verdes a les comarques de Girona entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que 
es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents 
termes:  

 

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

 
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 
2017, publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se 
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova 
l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 1.911.954,72 €.  

 
Vist que el cost del projecte conjunt del tram de via verda que s’ha d’executar, per 
tal que tingui coherència territorial i a fi d’incrementar l’impacte econòmic del traçat 
en la promoció turística i la creació d’ocupació, és de 5.235.892,79 €, que incorpora 
les despeses de seguretat i salut, i altres. 

 
Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es 
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de 
lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de 
la despesa elegible més l’IVA repercutible).  

 
Es proposa al Ple de la Corporació de Banyoles, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar el conveni de col·laboració que té per objecte: 
1) Regular 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. 

Exp. Entitat NIF Puntuació 
obtinguda 

Pressupost 
(€) (IVA 
inclòs) 

Despesa 
elegible (€) 
(sense IVA i 
aplicant, si 

escau, la base 
7.4; topall de 
l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

SP/104 Consorci de 
les Vies 
Verdes 

P1700047
B 

41,00 5.127.981,35 3.823.909,43 955.977,36 



 
 
 
 
2) Obtenir l’autorització per realitzar la contractació i adjudicació del contracte de la 
Diputació de Girona.  
3) Incorporar les obligacions de pagament de l’import cofinançat pels  Ajuntaments, 
corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució per contracte (PEC),  més 
el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial i més el 21 % d’IVA  
del total del projecte recollit al Decret del president de la Diputació de Girona de 7 
de juny de 2016, i del Consorci de les Vies Verdes. 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa plurianual d’import 161.711, 94 € per 
l’exercici 2018,  d’import 161.711, 94 € per l’exercici 2019, i d’import 161.711, 94 
€ per l’exercici 2020.  
Tercer.-  Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys necessaris per l’execució del tram que passa pel terme 
municipal de Banyoles de l’esmentada obra. 
Aquesta clàusula no serà efectiva fins que l’Ajuntament no hagi procedit al 
pagament al titular o titulars legítims dels terrenys expropiats d’acord amb la 
tramitació que efectua per delegació el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, que ha 
d’entregar les finques afectades per aquest expedient expropiatori a l’Ajuntament. 
En aquell moment l’Ajuntament de Banyoles podrà efectivament posar a disposició 
els terrenys afectats per l’execució d’aquest projecte d’obres. 
Quart.-  Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del conveni 
de col·laboració, així com de la resta de documentació complementària pel 
desplegament d’aquest conveni, i en especial per incorporar d’aquelles 
modificacions de caràcter no substancial que siguin requerides per l’execució del 
conveni.  
 
  
 
El Sr. Alcalde, dóna lectura al conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, 
el Consorci les Vies Verdes i diversos Ajuntaments de la província que té per 
objecte les següents consideracions: 
 

1. Regular 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. 

2. Obtenir l’autorització per realitzar la contractació i adjudicació del contracte 
de la Diputació de Girona.  

3. Incorporar les obligacions de pagament de l’import cofinançat pels  
Ajuntaments, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució per 
contracte (PEC), més el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici 
industrial i més el 21 % d’IVA del total del projecte recollit al Decret del 
President de la Diputació de Girona de 7 de juny de 2016, i del Consorci de 
les Vies Verdes. 

 
 
Votació de l’acord 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, EL CONSORCI LES VIES VERDES I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE 
LA PROVÍNCIA PER A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE VIES 
VERDES A LES COMARQUES GIRONINES, ENTRE EL PIRINEU DE GIRONA I 
LA COSTA BRAVA. 
14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles 
i ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal: CUP). 
S’aprova per majoria absoluta. 



 
 
 
 
 

 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

2.1.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 46/2017, INVERSIONS FINANCERAMENT 
SOSTENIBLE 13072017 

 
Atès que es va liquidar el Pressupost de l’exercici 2016, per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2017.604, de data 22 de febrer de 2017, amb un Romanent de Tresoreria 
disponible per a despeses generals d’import 1.695.969,50  € 
 
La liquidació de l’exercici de 2016 dóna una capacitat de finançament en termes 
SEC d’import 370.224,38 euros (superàvit), una vegada aplicat el saldo de les 
operacions pendent d’aplicar al pressupost a 31/12/2016, aplicació realitzada amb 
la modificació de crèdit de ple número 20/2017. Aquesta xifra suposa la part del 
romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversions financerament sostenibles, 
d’acord amb la disposició addicional 16a. del TRLLHL i a la disposició addicional 96a. 
de la Llei 3/2017, de 27 de juny de PGE2017. 
 
Vist l’informe proposta emès conjuntament pels Caps de Servei de les àrees 
d’Urbanisme i de Via Pública, i l’informe proposta emès pel Cap de Promoció 
Econòmica, en els que proposen la modificació de crèdits per poder portar a terme 
diferents projectes d’inversions, que al llarg de la seva vida útil seran 
financerament sostenibles i que tenen reflex pressupostari en els grups de 
programes contemplats a la disposició addicional 16a. esmentada, per tant es 
podrà aplicar aquest superàvit per finançar part d’aquestes inversions. 
 
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 46/2016 per 
aplicació del superàvit en termes SEC, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la 
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat  Financera, d’acord 
amb el següents quadres: 
 
ESTAT DE DESPESES 

Org. Prog.  Econ. Denominació   Import 

31 15320 61921 Pavimentació VP 
Arranjament Passatge. Dr. 
Fleming 84.245,51 

31 15320 61922 Pavimentació VP 
Adequació rotonda entrada 
nord GIP 512 27.900,00 

31 15320 61923 Pavimentació VP 
Arranjament voreres barri 
Formiga 52.636,54 



 
 
 
 

31 15320 61924 Pavimentació VP 
Arranjament voreres diversos 
carrers Mas Palau 38.600,00 

31 15320 61925 Pavimentació VP 
Arranjament paviment 
diversos carrers ciutat 16.000,00 

31 15320 61926 Pavimentació VP 
Arranjament paviment Ptge. 
Arcades 25.617,95 

31 15320 61927 Pavimentació VP 
Arranjament Plaça Pere 
Plantes 15.224,38 

31 16000 61901 Clavegueram 
Arranjament tram Pg. Lluís M. 
Vidal 23.000,00 

31 16599 61902 Enllum. Públic 
Adequació enll. Públic Avda 
P. Catalans i c/ Llibertat 75.000,00 

60 33610 62201 
Patrimoni 
Històric  

Treballs de protecció 
pesquera Núm. 10 12.000,00 

      TOTAL   370.224,38 

ESTAT D'INGRESSOS 

Org.   Econ. Denominació   Import 
11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 370.224,38 
      TOTAL   370.224,38 

 
 
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. 
 
 
Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
Un cop aprovats els Pressupostos de l’Estat que incorporen la possibilitat d’executar  
inversions financerament sostenibles, i, en la mesura que aquestes inversions han 
d’estar adjudicades abans del 31 de desembre d’enguany; com que la quantitat que 
hi ha és de 370.224,38 euros es proposen les següents inversions: 
L’Arranjament del Passatge Dr. Fleming, l’Adequació de la rotonda de l’entrada nord 
GIP 512, l’Arranjament de voreres del Barri de la Formiga, l’Arranjament de voreres 
de diversos carrers de Mas Palau, l’Arranjament de paviment de diversos carrers de 
la ciutat, l’Arranjament de paviment del Passatge Arcades, l’Arranjament de 
paviment de la Plaça Pere Plantes, l’Arranjament del tram del Pg. Lluís Marià Vidal, 
l’Adequació d’enllumenat públic de l’Avinguda Països Catalans i Carrer Llibertat i els 
Treballs de protecció de la Pesquera núm. 10. 
I que, com saben, les inversions financerament sostenibles no computen en la 
Regla de la Despesa i l’Estabilitat Pressupostària. 
Finalment, es proposa exposar al públic durant el termini de 15 dies els esmentats 
acords. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Nosaltres, amb el que fem normalment amb les modificacions de crèdit, ens 
abstenim.  



 
 
 
 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres també volem justificar el nostre vot que serà abstenció. Ja entenem que 
hi hagi una modificació de crèdit, però, al no ser els nostres Pressupostos no ho 
compartim. 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles: 
Nosaltres en virtut que vàrem votar a favor dels Pressupostos, també, hi votarem a 
favor. 
L’única cosa que volem demanar és si ens poden fer una petita explicació de quina  
rotonda és i quines són les millores que s’hi han de fer. 
 
Sr. Alcalde: 
És la rotonda de Triop’s.  Hi ha un projecte que si volen el podem ensenyar. I, és 
tracta de treure-la i estèticament posar-la més agradable. I, l’any que ve a l’hora 
dels Pressupostos també adequar les rotondes de La Farga i la de l’entrada. 
 
Sr. David Juan: 
Només ho hem comentat perquè tot ha quedat explicat clarament, en canvi, aquest 
arranjament no era tan clar. 
 
Sr. Alcalde: 
La idea és un projecte d’arreglar les quatre rotondes. Comencem per una, i hem de 
veure si entre el 2018 i el 2019 les podem acabar d’arreglar totes.   
 
 
  
Votació de l’acord 
Modificació de crèdit núm. 46/2017, inversions financerament sostenible.  
13 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per 
Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 

 

2.2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 47/2017, FINANÇADA AMB EL ROMANENT 
DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

 
Modificació de crèdit 47/2017, de suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2016 i transferències de 
crèdits entre partides. 
 
Vist que s’ha liquidat el Pressupost de l’exercici 2016, per Decret de l’Alcaldia núm. 
2017.604, de data 22 de febrer de 2017, amb un romanent de tresoreria disponible 
per a despeses generals de 1.695.969,50 €. 
 
El càlcul del superàvit pressupostari en termes de la LO 2/2012, d’Estabilitat 
pressupostaria i Sostenibilitat financera suposa el destí de 370.224,38 euros a les 
finalitat que estableix la DA 16a. del TRLRHL (inversions financerament 



 
 
 
 
sostenibles), una vegada realitzada la mc 20/2017 per a finançar  REC aprovat pel 
Ple per import de 178.089,40 euros. 
 
Així l’import del RTDG 2016 lliure per a finançar altres despeses a través de la 
corresponent modificació de crèdit per part del Ple és de 1.325.745,12 euros, una 
vegada deduït l’import corresponent a l’aplicació del superàvit pressupostari en 
termes de la LO 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera. 
 
Vist que la modificació de crèdit número 22/2017 ja va suposar el destí de part 
d’aquest RTDG2017 per import de 319.759,43 euros, el saldo pendent d’utilització 
se situa en 1.005.985,69 euros. 
 
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.  
 
Una vegada aplicada aquesta modificació de crèdits, el Romanent de Tresoreria 
disponible per a despeses generals pendent d’aplicar serà d’import 814.051,61 €. 
 
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 47/2017 per 
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 
l’exercici de 2016 i de transferències de crèdit entre partides, 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: 
 
 
ESTAT DE DESPESES 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
Org.  Prog.  Econ.  Denominació   Import 
41 33800 20300 Festes populars Lloguer maquinària, inst. i útils 5.850,00 
41 33800 22699 Festes Populars Festes populars 13.000,00 
40 33324 22602 Arts escèniques Publicitat i propanda 11.000,00 
40 33321 22609 Teatre Desp. Produccions municipals 7.500,00 
42 32000 22609 Educació Programa recursos eductius La Guia 4.000,00 
42 32314 22700 Escola Camins Contr. Prest. Serv. Neteja 1.000,00 
43 23105 48961 Joventut Fundació FC Barcelona 3.403,00 
43 23105 48100 Joventut Proj. Lleure per tothom 1.600,00 
43 23105 22609 Joventut Activitats Joventut 2.270,00 
43 23105 22709 Joventut Pla Salut Jove 2.600,00 
44 23103 46511 Casals de barri Servei neteja casals de barri 2.000,00 



 
 
 
 

44 23103 21200 Casals de barri Rep., conserv. I mant. Edificis 3.000,00 
60 43200 48100 Promoció turística Premis, beques i p.estudis 1.600,00 
60 43200 16000 Promoció turística Quotes socials 400,00 
60 43200 22602 Promoció turística Campanya publicitària 2.700,00 
60 43010 21600 Promoció econòmica Rep. Conserv. I mant. Maquinari 3.000,00 
60 43010 22706 Promoció econòmica Estudis i treballs tècnics 6.000,00 
53 92300 62608 Informàtica Adquisició maquinari informàtic 22.000,00 
23 15100 22706 Urbanisme Estudis i treballs tècnics 70.000,00 
23 15100 64002 Urbanisme Projectes urbanístics i d'obres 20.000,00 
      TOTAL   182.923,00 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
Org.  Prog.  Econ.  Denominació   Import 

44 23100 48961 Acció Social 
Conveni ACAPS- Acollida nens /es del 
poble saharaui 700,00 

23 15100 60000 Urbanisme Expropiació terrenys 8.311,08 
      TOTAL   9.011,08 

      TOTAL   191.934,08 

ESTAT D'INGRESSOS 

Org.    Econ.  Denominació   Import 

11   87000 
Rom. Tresoreria per a 
Despeses Generals   191.934,08 

      TOTAL   191.934,08 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

Org.  Prog.  Econ.  Denominació    Baixes Altes 

44 23100 48950 Acció social 
Conveni AV Barri de la Farga. Festa 
Diversitat -2.500,00   

44 23102 22699 
Pla 
Comunitari Accions Pla Comunitari Barri Farga   2.500,00 

      TOTAL   -2.500,00 2.500,00 
 
 
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. 
  
 

Intervenció Sr. Alcalde: 
Aquesta altra modificació seria la d’aplicació dels romanents. En aquesta 
modificació val a dir que el romanent, que era d’ 1.695.969,50 euros, havíem tret 
els 370.224,38 euros d’inversions financerament sostenibles, els 178.089,40 euros 



 
 
 
 
que en el seu moment es varen treure, més aquesta modificació i encara quedaria 
un saldo de 814.051,61 euros.  
Per tant, aquesta és aquella modificació que normalment fem el setembre i que 
aquest any l’avancem a fi i efecte que es pugui fer amb aquesta anticipació. 
Amb els següents quadres segons consta en la proposta d’acord: Estat de 
Despeses, Suplements de crèdit i Crèdits extraordinaris i Estat d’ingressos amb 
Transferències de crèdit, amb el detall de les diferents partides. 
I també exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies. 
  
 
Votació de l’acord. 
Modificació de crèdit 47/2017, de suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2016 i transferències de 
crèdits entre partides. 
13 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per 
Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB). 
S’aprova per majoria absoluta. 
 

 

El Sr. Alcalde  els dóna les gràcies i els diu, fins el proper Ple Ordinari del dia 31 

de juliol. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
19:30h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
 
 

 


