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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  

Número: 11/2020 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 30 de novembre de 2020 
Horari: de 19:00 h a les 21:05 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 30 de novembre de 2020, es 
reuneixen de forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres que integren el Ple  que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del 
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 

ASSISTENTS  

Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Jana Soteras Melguizo  
Non Casadevall Sala  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
R.M.M.A. 
 
Interventora  
A.P.P. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 19 
D’OCTUBRE DE  2020. 

D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde pregunta si 
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta.  
 
No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió del dia 
19 d’octubre de 2020 s’aprova per unanimitat.  
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=00m25s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 
PRESIDÈNCIA 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT 
DELS OBJECTIUS CONTEMPLATS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020. 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació de l’Informe d’Avaluació del compliment 
dels objectius contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la 
informació del 3r.Trimestre de 2020 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i 
del Consorci de l’Estany.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=00m49s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dóna per assabentat. 
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3.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL COMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2020. 

Es dona compte al Ple de la Corporació de l’informe de morositat, corresponent al 
3r trimestre de 2020, emes pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 
5 de juliol, sobre les mesures de lluita contra la morositat. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=01m18s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dóna per assabentat. 

4.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA 3281/2020, DE 24 DE JULIOL, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ QUARTA, QUE RESOL EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA 92/2019, DEL JUTJAT 
CONENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE GIRONA (expedient X2017001969). 

Es dóna compte al ple de la sentència 3281/2020, de data 24 de juliol de 2020, 
notificada en data 29 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per M.R.H.H. 
contra la sentència 92/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona 
que desestimava el recurs contenciós administratiu interposat per la reclamant 
contra les resolucions dictades per l’Ajuntament de Banyoles el 21 d’octubre de 
2015 i de 3 de desembre del mateix any, denegant la sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. H., arran de la caiguda soferta el dia 2 de març 
de 2014.  
 
La sala aprecia en la sentència que no existeix nexe causal entre el dany patit per 
la Sra. Hernández i l’actuació de l’Ajuntament de Banyoles en tant que l’accident no 
es va produir en un carrer, sinó en un carreró que no preveu el pas de vianants.  
 
Imposició de costes: part apel·lant, fins a un màxim de 200€.  
 
Transcorregut el termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la notificació de 
la mateixa resolució sense haver-se interposat recurs de cassació davant la mateixa 
Sala, la sentència ÉS FERMA. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=01m38s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dóna per assabentat. 
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5.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA 201/2020, DE 8 D’OCTUBRE, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA, 
PROCEDIMENT ABREUJAT 40/2020 (expedient X2020009134). 

Es dóna compte de la sentència 201/2020, de data 8 d’octubre de 2020, notificada 
en data 23/10/2020, del jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, per la 
qual s’estima el recurs contenciós-administratiu formulat contra la resolució 
d’Alcaldia de Banyoles de 27.12.2018 per la que es desestima la reclamació 
presentada pels Srs. SAGV, JJM i SCT, en concepte de les diferències retributives 
corresponents al salari base i complement específic com a funcionaris en pràctiques 
de la policia local, amb les conseqüències econòmiques i administratives 
corresponents, reconeixent el dret a percebre el complement de destí i l’específic 
equivalent als agents, funcionaris de carrera, de la policia local de l’Ajuntament de 
Banyoles i el salari amb base en el Grup C2 mentre van ocupar els seus llocs com 
agents en pràctiques, sense costes. 

Mitjançant interlocutòria de data 2 de novembre de 2020, notificada en data 10 de 
novembre de 2020, s’ha produït un aclariment de la decisió de la sentència, en el 
sentit de que es reconeix als reclamants el dret a percebre el complement de destí i 
l’específic equivalent als agents, funcionaris de carrera, de la policia local de 
l’Ajuntament de Banyoles i el salari amb base al Grup C2, mentre van ocupar els 
seus llocs com agents en pràctiques durant el període de realització del curs de 
formació bàsica.  

Imposició de costes: no s’imposen. Contra aquesta sentència no es pot interposar 
cap recurs. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=02m35s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dóna per assabentat. 

6.- DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA 

Es dóna compte al Ple de la Corporació dels Decrets d’alcaldia dictats des del dia 8 
d’octubre de 2020 fins al dia 23 de novembre de 2020, resolucions des del número 
4073 fins al número 4851. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=04m36s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dóna per assabentat. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

7.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONCESSIÓ D’UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE L’ESTADI MUNICIPAL MIQUEL COROMINA I MORETÓ, 
MITJANÇANT ADJUDICACIÓ DIRECTA, AIXÍ COM EL PLEC DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES QUE REGULARÀ AQUESTA CONCESSIÓ (expedient 
X2020006756). 

L’alcalde cedeix la paraula al Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Congost Genís, fa la 
següent proposta al Ple: 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 27 de juny de 2005 es va adjudicar la concessió administrativa 
de la gestió del Camp Municipal d’Esports a favor del club esportiu Banyoles, 
formalitzant-se el document administratiu de la concessió en data 29 de 
juliol de 2005. 
 
La vigència d’aquest contracte finalitzava el dia 29 de juliol de 2020 
(clàusula 6 del plec regulador), motiu pel qual el dia 16 de juliol de 2020, 
registre d’entrada municipal E2020010267, el Club  Deportiu Banyoles va 
presentar un escrit, manifestant el seu interès en mantenir l’esmentada 
concessió associada també a l’ús i manteniment de l’Estadi municipal Miquel 
Coromina i Moretó, sol·licitant: 
 

Primer: La pròrroga de la concessió administrativa de la Gestió del 
Camp municipal d’esports fins la nova adjudicació de la concessió. 

Segon: La concessió demanial d’utilització privativa de forma directa 
de l’estadi municipal Miquel Coromina i Moretó. 

A aquests efectes, l’entitat adjuntava una memòria explicativa d’utilització 
de l’espai i les finalitats esportives i d’integració social que persegueix el 
Club (expedient X2019008124). 

I, en base a aquesta sol·licitud, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el dia 27 
de juliol de 2020 l’acord següent: 

Primer.- Aprovar la pròrroga de la concessió administrativa de la 
gestió del camp municipal d’esports (expedient X2019008124), fins a 
l’adjudicació d’una nova concessió administrativa per l’interès públic 
que suposa que la seva prestació no quedi interrompuda. 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 15.000 € amb 
el Club Deportiu Banyoles en concepte de cànon negatiu per la resta 
de l’exercici 2020 (...) 
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Tercer.- Iniciar els tràmits de l’expedient administratiu per a 
l’adjudicació directa de la concessió demanial per a l’explotació del 
camp municipal d’esports (expedient X2020006756). 

(...) 

2.- Consta en l’expedient informe de l’àrea de serveis a les persones 
justificant l’adjudicació directa de concessió demanial d’ús privatiu de l’estadi 
municipal Miquel Coromina i Moretó en benefici del Club esportiu Banyoles, 
fent especial menció a la trajectòria de l’entitat (el seu origen data de l’any 
1913), l’objecte de l’entitat que no és altra que el foment de la pràctica i la 
formació esportives del futbol base, la formació futbolística de l’esportista 
acompanyada de la formació personal mitjançant la transmissió de valors i 
un projecte esportiu d’integració social amb nens que van des dels 4 als 18 
anys. 
 
El CD Banyoles,  és una entitat esportiva, que té com a objectiu el foment, 
el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva 
sense finalitat de lucre, tenint com a principal modalitat esportiva la de 
futbol. Consta inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya, amb les dades següents: número d’inscripció 01119, en la secció 
primera, amb data de registre: 29/07/1982 i al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de Banyoles, amb el número 93. 
 
Tal i com es desprèn de la documentació obrant a l’expedient, memòria 
explicativa aportada per l’entitat esportiva i en l’informe de l’àrea, té una 
vinculació centenària amb el seu camp, situat al Passeig Darder número 72 
de Banyoles, en uns terrenys de propietat municipal, inscrits a l’Inventari 
Municipal de Béns.  
 
3.- N’ha emès informe la secretària municipal i la interventora municipal, els 
quals consten en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.La normativa a considerar és la següent: 
 

 La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, en aquells preceptes que tinguin la 
consideració de generals o bàsics de conformitat amb la Disposició 
Final segona, apartats 2 i 5 (LPAP). 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 

 El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local. 
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 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 Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament 
de Patrimoni dels Ens   Locals de Catalunya. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en 
particular el que disposa l’article 4.2, aplicant-se els principis que 
informa la contractació pública per a resoldre les llacunes i els dubtes 
que es puguin plantejar (LCSP). 

 El Reial Decret Legislatiu 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques 

 Llei 39/2015, d’ú d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
 
2. L'ús dels béns de servei públic es regeix pel que disposen les normes 
sobre serveis dels ens locals i, supletòriament, per les que regulen el 
patrimoni (article 217 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).  
 
Segons l'article 84.3 LPAP "les concessions i autoritzacions sobre béns de 
domini públic es regiran en primer terme per la legislació especial reguladora 
d'aquelles i, mancant normes especials o en cas d'insuficiència d'aquestes, 
per les disposicions d'aquesta Llei".  
 
Recordem, d'altra banda, que l'article 9.1 LCSP exclou del seu àmbit 
d'aplicació les concessions demanials, quedant relegada al camp de 
la supletoriedad (article 4 LCSP). 
 
3.- L'article 60.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, indica que les concessions han 
d'adjudicar-se mitjançant concurs d'acord amb els articles següents i amb la 
normativa reguladora de la contractació dels ens locals. 
 
No obstant això, podem mantenir que podrà acordar-se l'atorgament directa 
en els supòsits previstos en l'article 137.4 de la LPAP, quan es donin 
circumstàncies excepcionals, degudament justificades, o en altres supòsits 
establerts en les lleis ( article93.1 LPAP). 
 
              «... L'atorgament de les concessions sobre béns de domini públic 
s'efectuarà en règim de    concurrència. No obstant això, podrà acordar-se 
l'atorgament directa quan sigui l'adquirent una altra Administració pública, o 
quan l'adquirent sigui una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat 
pública, o quan l'immoble resulti necessari per a donar compliment a una 
funció de servei públic o a la realització d'un fi d'interès general ...(arts. 93 i 
107.4)»  
 
És per la qual cosa que l'atorgament de concessions sobre béns de domini 
públic s'efectuarà en règim de concurrència, excepte en el cas de les 
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excepcions que contempla la llei. Així en alguns casos s'admet el seu 
atorgament directa, per exemple a entitats sense ànim de lucre, tal i com és 
el supòsit davant el qual ens trobem. 
 
L’interès general és objecte d’acreditació de manera extensa en l’informe 
emès pel tècnic d’Esports i  la cap d’àrea de Serveis a les Persones, amb el 
vist-i-plau del Regidor d’Esports, que consta en l’expedient administratiu. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que l’Ajuntament de Banyoles té com a 
competència pròpia la promoció i desenvolupament de l’esport a nivell 
municipal, d’acord amb allò que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i, per tant, és d’interès 
general que als terrenys de propietat municipal utilitzats per les 
instal·lacions del Club Deportiu Banyoles s’hi pugui continuar desenvolupant 
la pràctica i foment del futbol banyolí, tal i com ha estat fent durant els 
darrers cent anys, donant compliment a la funció de servei públic afectat a 
l’ús esportiu al qual aquest bé municipal està destinat. 
 
4.- L’òrgan competent per a l’atorgament de la concessió, el ple de la 
Corporació,  aprovarà l’expedient i el plec de condicions administratives que 
regeixen la concessió demanial. 
 
L’acord plenari tindrà caràcter de provisional i caldrà sotmetre l’expedient a 
exposició pública durant un termini de 30 dies hàbils, publicat al BOP de 
Girona i al tauler d’edictes de la Corporació (Etauler), de conformitat amb el 
que estableix l’article 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.  
 
En cas que no es formuli cap al·legació, l’acord adoptat esdevindrà definitiu 
de forma automàtica. 
 
La concessió es pot formalitzar mitjançant escriptura pública o en document 
administratiu. En aquest últim cas, la secretària municipal donarà fe del 
mateix (article 69 RPEL). 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa de serveis generals,  es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 

ACORD  

Primer. Aprovar l’expedient de concessió d’utilització privativa de l’estadi 
municipal Miquel Coromina i Moretó, mitjançant adjudicació directa, així com 
el Plec de condicions administratives que regularà aquesta concessió.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
l’expedient i el plec de condicions administratives mitjançant anunci inserit al 
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BOP de Girona i al Tauler d’Edictes de la Corporació (ETauler) per tal que els 
interessats puguin presentar les al·legacions i suggeriments que estimin 
adients. 
 
Tercer. Disposar que el plec s’entendrà definitivament aprovat, amb 
caràcter automàtic, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública. 
 
Quart. Sol·licitar a l’entitat Club Deportiu Banyoles per tal que en el termini 
de 20 dies hàbils presenti en un únic sobre la documentació administrativa i 
el document acreditatiu d’acceptació de les condicions de la concessió 
demanial en els termes que consten en aquest plec (annex 4), de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 23 del plec de condicions 
administratives. 
 
Cinquè. Disposar que, un cop atorgada, la concessió s’haurà de formalitzar 
mitjançant document administratiu. 
 
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document concessional. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=04m49s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=05m45s 
Jordi Congost (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=09m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=09m48s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=11m40s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=11m47s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (15) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

Abstencions (2) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 
NÚMERO 62/2020, PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE 
PARTIDES (expedient X2020011824). 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la regidora delegada d’hisenda, Sra. Gemma Feixas 
Mir, que fa la següent proposta al Ple: 
 

El Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001143, de data 26 de febrer de 2020 
va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, amb un romanent 
de tresoreria disponible per a despeses generals de 2.567.775,73 €, del que 
se li ha d’afectar l’import de la capacitat de finançament de 177.740,86 € 
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 2019 lliure per a fiançar noves despeses és 
de 2.390.034,87 euros. 
 
Vist que s’han aprovat les següents modificacions de crèdits amb càrrec al 
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2019 lliure per a 
finançar noves despeses: 
 

 MC 15/2020 aprovada pel Ple de la Corporació de data 30/03/2020 
per un import de 333.370,00 € 

 MC 21/2020 aprovada pel Ple de la Corporació de data 27/04/2020 
per un import de 100.400,00 €. 

 MC 27/2020 aprovada pel Ple de la Corporació de data 25/05/2020 
per un import de 4.180,46 €. 
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 MC 45/2020, APROVADA PEL Ple de la Corporació de data 
27/07/2020 per un import de 47.640,90 

 MC 52/2020 APROVADA PEL Ple de la Corporació de data 30/09/2020 
per un import de 165.175,08 € 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2019 lliure, d’import 
1.739.268,43 €. 
 
Atès que hi ha diverses despeses 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  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa de serveis econòmics,  es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 62/2020 
de  suplement de crèdits finançats amb l’aplicació del romanent de 
Tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici de 2019 i 
transferències de crèdits 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 9a. de les d’execució del 
vigent Pressupost d’acord amb el següents quadres : 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 
 

  
 Aplicació 

pressupostària 
  

  
Denominació 

Suplements de 
crèdits 

21 16200 46500 Residus. Gestió residus sòlids urbans 60.000,00 

      TOTAL 60.000,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Orgànica Econ. Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 60.000,00 

      TOTAL 60.000,00 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 
 

  
 Aplicació 

pressupostària 
  

  
Denominació Baixes 

 
Altes 

 

51 33819 48944 Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri St. Pere 
– Festa de Barri 

-1.300,00  

51 33819 48945 
Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri Can Puig 
–Festa de Barri -700,00 

 

51 33819 48947 Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri 
Canaleta. - Festa de Barri 

-400,00  

51 33819 48949 
Festes de Barris. Confr. Sants Abdó i Senén 
Creu del Terme -500,00 

 

44 23112 48978 
Cooperació i solidaritat. Assoc. Gàmbia per 
Garawol. Projecte recuperació hospital 
Garawol G 

-5.500,00 
 

32 45901 61910 Senyalització vies públiques -5.000,00  

41 33800 48962 
Festes. Conveni Assoc. Kalàbria Collective. 
Programació música electrònica Festa Major. 
Festival 17820 

-2.500,00 
 

40 32620 48941 Música. Subv. JMBnyoles-Prog. Estable de 
música 

-2.000,00  

44 23100 48948 Acció Social. Conveni Casal de la gent gran -3.400,00  

21 17100 61915 
Rom. 2019. Parcs i jardins. Parc de la Draga 
(IFS 2019) -2.935,66 

 

31 15320 61905 Pavimentació VP. Arranjament c/ Joan XXIII -2.000,00  

31 15320 61948 
Rom. 2019. Pavimentació VP. Arranj. 
Canonada c/ Mallorca (IFS 2019) 

-6.249,64 
 

31 15320 61907 Rom- 2019. Pavimentació VP. Plaça Pg. Mn. 
Constans (IFS 2019) 

-8.698,17  

52 49102 22799 
Comunicació. Contr. Prest. Serveis de 
comunicació  

2.900,00 

44 23112 78001 
Cooperació i solidaritat. Assoc. Gàmbia per 
Garawol. Projecte recuperació hospital 
Garawol 

 
5.500,00 

33 13000 62400 Policia Local. Vehicle Policia  5.000,00 

40 33000 22699 Cultura. Altres despeses diverses  2.000,00 

41 33800 22699 Festes. Festes populars  2.500,00 

44 23102 22698 Acció social. Accions comunitàries  3.400,00 
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21 17100 61915 Millora Medi Ambient. Millora recs i estany  2.935,66 

31 15320 61908 
Pavimentació VP. Reposició i millora vies 
públiques  

16.947,81 

      TOTAL -41.183,47 41.183,47 

 
 
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 debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=12m10s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=12m30s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=16m10s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=16m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=16m30s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=17m12s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=20m58s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=26m13s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=29m37s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=30m10s 
Mique Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=30m37s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=30m50s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (9) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

Vots en contra (5) 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

Abstencions (3) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

9.- DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA SOBRE LA 
DECLARACIÓ D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL 
D’OBRES SOBRE UN BÉ IMMOBLE PER A ÚS O APROFITAMENT PRIVAT 
(expedient X2020006511). 

 
L’alcalde cedeix la paraula a la regidora delegada d’hisenda, Sra. Gemma Feixas 
Mir, que fa la següent proposta al Ple: 
 

Vista la sol·licitud de data 5 d’agost de 2020 presentada pel Sr. X.C.M., 
actuant en representació de l’entitat ROSMIG 02, SL (Registre 
E2020011356), per la qual sol·licita la bonificació del 95% de la quota de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres regulada en l’article 4.3 
de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en relació a la sol·licitud de llicència d’obres per a la 
rehabilitació d’un edifici plurifamiliar situat a la Plaça Major, núm. 9 
(referència cadastral 0731914DG8603S0001YO), al·legant poder ser 
considerades obres d’especial interès o utilitat municipal “atès que l’immoble 
objecte d’estudi està catalogat com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), 
la seva reforma suposa la continuació del projecte de ciutat de regeneració 
de la plaça Major i el conjunt del nucli antic i ajuda a la creació de llocs de 
treball (potenciant el teixit comercial del centre), cosa molt necessària a 
causa de la situació actual que estem vivim”. 
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Vist el que estableix l’article 103.2.a) 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, segons el qual les ordenances fiscals podran regular, entre 
d’altres, una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració i 
que tal declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
Construccions actualment vigent al municipi, en concordança amb l’article 
esmentat en el paràgraf anterior, regula en el seu article 4.3. la concessió 
d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost en favor d’aquelles 
construccions, instal·lacions o obres que siguin expressament declarades 
d’especial interès o utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal 
declaració.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 9 
de novembre de 2020, pel qual s’atorga llicència a l’entitat ROSMIG 02, SL 
per a rehabilitació consistent en l’ordenació de volums, consolidació 
estructural i redistribució interior d’un edifici plurifamiliar amb un traster, un 
local i quatre habitatges de l’immoble situat a la Plaça Major, 9, referència 
cadastral 0731914DG8603S0001YO, d’acord amb els informes tècnic i jurídic 
obrants a l’expedient X2020006892, amb un pressupost d’execució material 
segons projecte de 387.593,37 €. 
 
Vist l’informe emès al respecte pels Serveis Econòmics que consta en el 
present expedient, que indica que cal sotmetre a consideració del Ple de la 
Corporació la possibilitat de declarar les esmentades obres d’especial interès 
o utilitat municipal per tal de poder concedir, si s’escau, la bonificació del 
95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
sol·licitada. 
 
Atès que aquesta regidoria considera que en les obres objecte de 
l’esmentada llicència no concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració 
d’obres d’especial interès o utilitat municipal perquè, si bé es realitzen obres 
sobre un Bé Cultural d’Interès Nacional, es tracta d’obres sobre un bé 
immoble per a ús o aprofitament privat. 
 
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. 
 



 
 

16 

 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa de serveis econòmics,  es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 

ACORD  
 
Desestimar la sol·licitud formulada per l’entitat ROSMIG O2, SL de declaració 
d’obres d’especial interès i utilitat municipal les obres per a rehabilitació 
consistent en l’ordenació de volums, consolidació estructural i redistribució 
interior d’un edifici plurifamiliar amb un traster, un local i quatre habitatges 
de l’immoble situat a la Plaça Major, 9, referència cadastral 
0731914DG8603S0001YO (expedient X2020006892), atès que no concorren 
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin tal declaració perquè es tracta d’obres sobre un bé 
immoble per a ús o aprofitament privat. 
 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=31m06s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=32m00s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=32m41s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=32m48s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=32m52s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=32m56s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (14) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  
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Abstencions (3) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 
10.- ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 
 
No s’escau. 
 

II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

11.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIUS DE 
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSENCIAL 
(expedient X2020012215). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció que se sotmet al Ple: 

Els Consells Esportius de Catalunya considerem que l’activitat física és un bé 
essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són la 
salut, l’educació, els serveis socials i la cultura. Per aquest motiu exposem i 
manifestem: 

▪ Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a 
tothom, especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya. 

▪ Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, 
seguint tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes 
d’esport escolar del Consell Català de l’Esport, els entrenaments esportius i 
les activitats físiques en gimnasos i piscines climatitzades. 

▪ Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament 
per les restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest 
punt de vista que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria 
de contemplar mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats 
fisicoesportives, especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre. 

▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a 
l’escola que la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al 
Consell Català de l’Esport amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de 
Catalunya. 
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▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el 
govern cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a 
garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que 
es puguin derivar de la situació de pandèmia. 

▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic 
en el sector esportiu on valorem positivament les primeres ajudes 
anunciades per la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels 
consells esportius, s’haurien de diferenciar en tres grans blocs:  

el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i les administracions 
locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la població. 

▪ Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris 
en les bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per 
assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les 
activitats que es puguin produir. 

En base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció de la següent 
moció:  
 
PRIMER.- Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de 
Catalunya i a la petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat 
física com a bé essencial a Catalunya. 

SEGON.- Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
concretament a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria 
general de l’Esport i l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=33m20s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=33m44s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=34m27s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=34m39s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=35m06s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=35m12s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 
Un cop sotmesa a votació, la moció s’aprova per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM BANYOLES PER RECLAMAR 
MESURES PER CONTENIR LES REBROTS I DONAR SUPORT A LES PERSONES 
QUE DEPENEN DEL PETIT TEIXIT COMERCIAL. 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció que se sotmet al Ple: 

Conscients de l'enorme responsabilitat política i social que recau en aquests 
moments sobre totes les institucions públiques, tant municipals com 
autonòmiques, és hora que les autoritats polítiques i sanitàries del nostre 
país gestionin amb valentia i sensatesa la nova situació d'excepcionalitat 
provocada per la crisi del coronavirus i les conseqüències que se'n poden 
derivar a curt, mig i llarg termini. 
 
Per suposat, calen recomanacions i mesures per posar la vida de les 
persones al centre de l’acció política i per salvaguardar els centres 
hospitalaris del col·lapse. No seria adient imposar un nou estat d'alarma i 
confinament decretat des de Madrid de forma arbitrària i improvisada, 
sense tenir en compte les particularitats de cada territori i sector, així com 
les situacions d'emergència que es generen de forma desigual, també a 
casa nostra i de forma especialment agreujada per a les classes socials més 
empobrides i vulnerables. 
 
Pel que fa al Govern de la Generalitat, considerem que ha de reconsiderar 
la forma com s'ha decretat el tancament de bars i restaurants, ja que tota 
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mesura de protecció sanitària ha de prendre's de forma proporcionada i 
coherent amb la situació. Ni els bars, ni els restaurants, ni la cultura, s’ha 
demostrat que siguin focus quantitativament importants per la transmissió 
de la COVID-19. De fet, aquestes mesures no serviran per doblegar la 
corba sinó per mantenir els nivells actuals. Per contra, hi ha mesures 
prioritàries per reduir la corba que no s’estan implementant, tant en l'àmbit 
educatiu, com sanitari o en el transport públic. 
 
El que és evident, però, és que les decisions polítiques adoptades els 
darrers dies per la Generalitat, sense planificació prèvia i sense anar 
acompanyades d'altres accions, poden encaminar-nos cap a la mort real 
d'un sector molt perjudicat per la crisi de la Covid i les seves 
conseqüències. La manca de mesures de rescat social deixa a la intempèrie 
milers de treballadors i treballadores autònoms, d’aquest país, els que fan 
d’autopatrons, autoexplotats, i que a la vegada han complert una doble 
funció social a les nostres viles i barris: donen un servei públic i 
construeixen barri, comunitat. Per suposat també les treballadores directes 
i indirectes del sector que hauran de patir una nefasta gestió de les 
prestacions de desocupació via ERTO’s directes i indirectes del sector, des 
de cambrers i cambreres a netejadores i proveïdors d’aliments i productes 
de proximitat. 
 
És inqüestionable la necessitat de desplegar un paquet de mesures de 
rescat social per fer front a les noves situacions d'excepcionalitat i, pel que 
fa al cas que ens ocupa, per protegir el petit comerç i el sector de la 
restauració, amb l'objectiu d'evitar que les grans cadenes transnacionals 
segueixin acaparant el mercat i aprofitant-se de la delicada situació del 
sector i de la població, una pràctica lamentablement generalitzada en els 
darrers temps. Per començar i sense demora, més enllà dels 40 milions 
anunciats, calen mesures raonables i de sentit comú per, a la vegada que 
contenim els rebrots, assegurar la vida d'aquelles persones que depenen 
del petit teixit comercial. 
 
En base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció de la següent 
moció:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Banyoles insti el govern de l’Estat espanyol 
a suspendre el pagament d’hipoteques, així com a suspendre el pagament 
de la quota d’autònoms, de forma segmentada, per a protegir les empreses 
i treballadores amb menys ingressos i amb personal especialment 
vulnerable. 
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Segon.- Que l’Ajuntament de Banyoles insti el govern de l’Estat espanyol i 
el govern de la Generalitat de Catalunya a potenciar ajudes al pagament de 
lloguers i subministraments bàsics. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Banyoles insti el govern de l’Estat espanyol i 
el govern de la Generalitat de Catalunya a garantir una prestació per 
autònoms que garanteixi un ingrés igual a la prestació de desocupació. 
 
Quart.- Que l’Ajuntament de Banyoles insti el Govern de la Generalitat a 
desplegar polítiques efectives per reduir la corba de contagis de la Covid-19 
com ara: 
 

- Reduir les ràtios als centres educatius contractant més 
professorat 

- Garantir les proves PCR’s i els controls de temperatura als 

centres de treball mitjançant la Inspecció de Treball de 

Catalunya 

- Intervenir les residències geriàtriques en les que s’estan 
repetint les dramàtiques situacions de la primera onada de la 
pandèmia, tal com recentment hem comprovat a la Residència 
Les Vinyes de Falset 

- Incrementar els recursos econòmics a l’Atenció Primària 
 

Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al 
president del Govern de l’Estat espanyol, als portaveus dels grups polítics 
del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=35m16s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=35m36s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=35m52s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=37m26s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=38m18s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=38m32s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=38m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=39m07s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=39m44s 
Jordi Congost (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=41m45s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

Un cop sotmesa a votació, la moció s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (16) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

Abstenció (1) 

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM BANYOLES SOBRE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I L’AFECTACIÓ DE LA COVID. 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció que se sotmet al Ple: 

En aquest darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID 19 però massa poc 
de les conseqüències que tindrà per a les dones. Per exemple, només en el 
període que va del 16 de març al 30 d’abril, a Catalunya es van 
incrementar un 88% les trucades per violència masclista. 
 
Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que 
suposa el confinament. Quan es planteja aquesta mesura no es té en 
compte que això implica conviure únicament amb els nostres agressors i 
agreujar encara més les situacions de violència que podem patir. La 
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possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i un teixit amb la 
comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes 
situacions. A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual 
d’accessibles per a totes. 
 
Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar 
la precarietat de moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el 
maltractament. Si no tens una feina digna, amb prou feines arribes a final 
de mes, no pots accedir o pagar un lloguer sense dependre d’un altre sou o 
no tens papers, pots veure’t obligada a seguir en aquesta relació de 
violència. 
 
Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació 
estructural que patim les dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més 
enllà de les violències masclistes que s’han produït des que va esclatar la 
pandèmia, les dones ens veiem exposades a pitjors condicions de vida 
agreujades arran de la crisi econòmica i de cures. 
 
Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer 
front a la crisi sanitària són dones, continuem patint pitjors condicions 
laborals, traduït en salaris més baixos, major temporalitat i una taxa d’atur 
més alta. A més, seguim assumint, més que mai, la major part de les 
tasques domèstiques i de cures. 
 
En base d’aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció de la següent 
moció:  
 
 
Primer: Garantir la intervenció́ integral a les dones en situació́ de 
violències masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos 
previstos pel Pacte d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials 
de prevenció,́ detecció́ i suport a les dones exposades a situacions de 
violència que, en aquest context, es poden agreujar i que siguin de 
competència municipal. 
 

Segon: L’empadronament immediat d’urgència de les totes les dones 
migrades que viuen al nostre municipi per tal que no quedin excloses de 
sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema d’atenció́ 
social. Donant compliment a la Resolució́ de 29 d’abril de 2020 que insta 
als municipis a empadronar totes les veïnes i veïns. 
 
Tercer: Demanar la suspensió del pagament de lloguers i 
subministraments per a totes les dones que es trobin sense ingressos i/o 
acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la crisi sanitària, 
aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa habitacional. 
La suspensió, quan es tracti de petits arrendadors o arrendadores, ha de 
ser l’Estat, les diferents administracions de les comunitats Autònomes i/o 
els Municipis qui s’ha de fer càrrec, i quan es tracti de propietaris com els 
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grans fons financers o els Bancs, exigir que ho assumeixin ells. 
 

Quart: Garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb 
famílies monoparentals que estan vivint en condicions de precarietat 
habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos de habitatge 
d’inclusió́ de les entitats socials. 

 

Cinquè: Implementar recursos habitacionals d’urgència específics per a les 
dones sense llar que suposin una protecció́ real i efectiva a les situacions de 
violència masclista que s’estan produint. 

 

Sisè: Garantir que els serveis d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista disposin de psicòlogues, insertors ocupacionals i educadores 
socials. 

 

Setè: Atorgar una línia de recursos econòmics a les dones en situació de 
violència per tal de trencar la dependència econòmica d’aquestes vers els 
seus agressors. 

 

Vuitè: Elaborar campanyes i programes de treball de noves masculinitats i 
realitzar programes estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i 
prevenció de la violència i de la deconstrucció de la normativitat de gènere. 

Novè: Ampliar el Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la 
violència masclista, de manera directa o indirecta. 

Desè: Dotar el pressupost municipal dels recursos necessaris per fer front 
a les propostes aprovades per la moció, així com dels recursos humans 
necessaris. 

Onzè.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Govern de l’Estat.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=42m02s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=42m27s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=45m35s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=45m48s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=47m18s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=48m11s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=48m57s 
Jordi Congost (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=50m00s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

Un cop sotmesa a votació, la moció s’aprova per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM BANYOLES PERQUÈ XALOC 
DEIXI AVÍS A LA BÚSTIA DE LES NOTIFICACIONS EN PAPER 
INFRUCTUOSES. 

El portaveu del grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista, Sr. Non 
Casadevall Sala, sol·licita que es retiri aquest expedient de l’ordre del dia i per 
unanimitat dels assistents així s’acorda, de conformitat amb el que disposa l’article 
23 del Reglament Orgànic Municipal, en relació amb l’article 92.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=50m03s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=50m12s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=50m47s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 

PRECS I PREGUNTES  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=50m55s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=52m31s 
Albert Tubert (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=57m15s 
Clàudia Massó (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=58m37s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=71m32s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=78m48s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=80m31s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=82m03s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=83m32s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=86m33s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=89m16s 
Ester Busquets (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=90m18s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=90m45s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=94m50s 
Núria Martínez (ERC-JpB-AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=96m50s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=105m50s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=120m40s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z03OE_i6UT8#t=122m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:05 de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de 
novembre  de 2020 ha quedat en 27 pàgines.  
 
 


