
 
 
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  

Número: 9/2020 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: segona 
Data: 30 de setembre de 2020 
Horari: de 18:00 h a 21:00 h 
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 18:00h del dia 30 de setembre 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. 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE 
JUNY DE 2020 I DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE JULIOL 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 les actes de les sessions  
del dia 29 de juny de 2020 i del dia 27 de juliol de 2020 s’aproven per unanimitat.  
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=00m01s 
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 SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020. 
 
  
L’alcalde fa una explicació 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 segon trimestre de l’exercici 2020: 
 

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
estableix l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les 
Entitats Locals, per mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Atès que la informació del 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de 
l’exercici de 2020 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci 
de l’Estany, com a ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa al 
MINHAP amb data 27 de juliol de 2020. 
 



 
 
 
 

Es dóna compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius 
contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació 
del 2n.Trimestre de 2020 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del 
Consorci de l’Estany : 
 
 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
 Compleix l’objectiu del Deute públic 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=00m01s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 
El Ple es dóna per assabentat.  
 

3.- DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 3660/2020, DE 9 DE 
SETEMBRE, RELATIU A LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI 2021 (expedient X9196/2020).  
 
L’alcalde explica, de manera resumida, el contingut del Decret d’alcaldia 
3660/2020, de 9 de setembre, relatiu a les línies fonamentals del pressupost per a 
l’exercici 2021: 

 
Vista l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 
15 s’estableix l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals 
pressupostaries per l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei 
Orgànica 2/2012, que conté tota la informació necessària d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de 
l’exercici de 2021, ha estat tramesa per mitjans electrònics i mitjançant 
signatura electrònica, a través de la oficina virtual del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, amb data 10 de setembre de 2020. 
 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR003660 de data 9 de 
setembre de 2020, de l’aprovació de la remissió de la informació de les línies 
fonamentals del Pressupost de l’exercici de 2021, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 15 de l’Ordre 
HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=01m39s 
Miquel Noguer (JxCAT)  



 
 
 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 

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

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 16 de 
juliol de 2020 fins al dia 17 de setembre de 2020 els decrets compresos entre el 
número 2874 fins al número 3734, accessibles des de la Carpeta del Regidor en 
format digital. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=02m37s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 
El Ple es dóna per assabentat.  
 

 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

 
5.- APROVACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA FINCA REGISTRAL 
NÚMERO 5114 SITUADA EN ELS CARRERS JACINT VERDAGUER, 17 I 
DIVINA PASTORA, 38 DE BANYOLES (expedient X1632/2019). 
 
L’alcalde explica a mode de resum el procediment seguit en aquest procediment i 
tot  seguit cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària, que fa una lectura 
de la proposta que se sotmet al Ple: 
        

ANTECEDENTS DE FET 

1.- L’Ajuntament de Banyoles pretén adquirir una finca que es propietat en dels Srs. 
J.T.C. i J.T.C., i que és la següent: 

Finca està situada als carrers Jacint Verdaguer, 17 i Divina Pastora, 38 del 
municipi de Banyoles. 

DADES REGISTRALS 

REGISTRE: Banyoles 

Finca 5114 de Banyoles, inscrita en el volum 1762, llibre 98 de Banyoles, foli 
200. 

Títol de propietat per meitats indivises a favor dels Srs. J.T.C. i J.T.C. 

Referència cadastral : 0430906DG8603S0001EO 

Es tracta d’un edifici de locals en planta baixa i entresol i d’oficines en plantes pis, 
construït l’any 1.975 segons projecte redactat per l’arquitecte J.M.C. 



 
 
 
 

L’edifici es composa de dos blocs que donen als carrers jacint Verdaguer i Divina 
Pastora, formant un pati d’illa entre ells, però que resten units en les plantes baixa i 
entresol. 

El bloc de Jacint Verdaguer consta de quatre plantes pis i el bloc de Divina Pastora 
disposa de tres plantes pis, a part de les plantes baixa i entresol esmentades 
anteriorment. 

L’edifici va ser concebut per a exposició i emmagatzematge de mobiliari i per a 
oficines, pel que presenta unes plantes diàfanes, excepte la planta entresol, en la 
que es conserven dependències de despatxos i serveis. 

L’Ajuntament desitja adquirir l’edifici per destinar-lo a dependències municipals i 
aules de formació.  

2.- El preu de venda d’aquesta finca és de 900.000,00 € (l’informe emès pel   tècnic 
municipal, de data 24 d’abril de 2019, conclou que el valor estimatiu pel mètode de 
comparació és igual a 1.247.567,99 euros). 

3.- Consta en l’expedient la memòria d’alcaldia del dia 18 d’abril de 2019, l’informe 
de valoració per l’arquitecte tècnic municipal del dia 24 d’abril de 2019, informe de 
secretaria de la Corporació del dia 25 d’abril de 2019, informe de compatibilitat per 
l’arquitecte municipal del dia 29 d’abril de 2019, informe d’intervenció del dia 30 
d’abril de 2019, informe complementari de l’arquitecta municipal del dia 15 de maig 
de 2019 i l’informe preceptiu de la directora general d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya del dia 20 de maig de 2019 que informa favorablement 
l’adquisició directa per part de l’Ajuntament de Banyoles condicionat a que 
prèviament a l’operació de tràfic patrimonial entri en vigor una modificació del text 
refós del Pla General d’Ordenació Urbana, que inclogui aquest immoble, i permeti la 
compatibilitat urbanística amb els usos pretesos per l’Ajuntament de Banyoles.  

Condició a la que s’ha donat compliment ja que s’ha tramitat una modificació del pla 
general d’ordenació urbana del municipi, aprovant-se pel Ple de la Corporació, en 
sessió del dia 24 de febrer de 2020, la verificació del text refós i per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió del dia 8 de juny de 2020, s’aprova el 
text refós i n’ordena la seva publicació. Acord fet públic en el DOGC número 8198, 
del dia 11 d’agost de 2020. Aquesta modificació qualifica com a sistema 
d’equipaments (clau E) la finca de sòl urbà dels carrers Jacint Verdaguer, 17 i Divina 
Pastora, 38, per tal de possibilitar a l’Ajuntament la seva obtenció d’acord amb la 
necessitat d’un edifici amb tipologia d’oficines en aquesta zona. 

4.- L’Ajuntament de Banyoles necessita adquirir aquesta finca per destinar-la a 
dependències municipals i aules de formació. 

5.-  Consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal i l’informe de 
conformitat de la Intervenció Municipal. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Els ens locals tenen capacitat jurídica plena per adquirir i posseir béns de tota 
mena. L’adquisició d’un bé a títol onerós requereix el compliment de les normes 
sobre contractació administrativa dels ens locals. 

Ens trobem davant d’una forma d’adquisició d’un bé immoble per contractació 
mitjançant adjudicació directa en donar-se els supòsits previstos en l’article 206.3.b) 
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. 



 
 
 
 

Concretament, l’article 206.3.b) 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 (TRLMRLC), 
i l’article 30.1a) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, preveuen l’adquisició directa de béns a títol 
onerós quan ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a 
satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. I la concurrència de les esmentades 
causes justificatives es donen en aquest cas. 

En el present supòsit s’ha procedit abans de la seva adquisició a sol·licitar l' informe 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, ja que el valor total 
dels béns a adquirir excedeixen dels 100.000 euros, de conformitat amb el que 
disposa l’article 206.3.b) del TRLMRLC.  

2.- L’ article 119.1 del Decret 336/1988, de 17 d’ octubre, pel qual s’ aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals disposa que els ens locals han d’ inscriure, 
en el Registre de la Propietat, els seus béns immobles i els drets reals, d’ acord amb 
el que preveu la legislació hipotecària. 

3.- L’ article 173.5 del  Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 5 de març, 
pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa 
que no podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l’ import 
dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, sent nuls de ple dret els acord, 
resolucions i actes administratius que infringeixin l’ expressada norma, sens perjudici 
de les responsabilitats a que doni lloc. 

El pagament del preu de la compra-venda es realitzarà de forma ajornada en quatre 
anualitats i el primer termini es farà efectiu en el moment d’atorgament de 
l’escriptura pública davant de notari. El pagament ajornat, sempre que no superi els 
4 anys  s’ajusta a les previsions de la Disposició Addicional tercera punt 9 de la Llei 
9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, que preveu el següent : 

En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe 
de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con 
sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales 
para los compromisos de gastos futuros.  

 
L’article 174 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 regula els compromisos de 
despesa de caràcter plurianual. 
 
4.- Per tot l’exposat, i d’acord amb el que disposen els articles 1445 i següents del 
Codi Civil, articles 15 i ss de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques, el 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 i el Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 

5.- De conformitat amb l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, relatiu als compromisos de 
despesa de caràcter plurianual, el nombre d'exercicis a que pot aplicar-se les 
despeses d'inversions referides no serà superior a quatre i la despesa que s’imputi a 
cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti 
d'aplicar al crèdit corresponent de l'any en què l'operació es va comprometre els 
següents percentatges: en l'exercici següent el 70%, en el segon exercici el 60%, i 
en el tercer i quart el 50%. No obstant això, en casos excepcionals el Ple podrà 
ampliar el nombre d'anualitats i elevar els percentatges anteriors. 



 
 
 
 

Sobre la base d’aquests antecedents es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 
 

Primer. Adquirir a títol de compravenda la finca registral número 5114 propietat per 
meitat indivises del Sr. J.T.C. i el Sr. J.T.C., que es descriu a continuació, per un 
import total de 900.000,00 €. 

DADES REGISTRALS 

REGISTRE: Banyoles 

Finca 5114 de Banyoles, inscrita en el volum 1762, llibre 98 de Banyoles, foli 
200. 

Títol de propietat per meitats indivises a favor dels Srs. J.T.C. i J.T.C. 

Referència cadastral : 0430906DG8603S0001EO 

I de conformitat amb les anualitats següents: 

 Amb la signatura del contracte: 225.000,00 euros, exercici 2020 
 12 mesos a comptar des del dia de la signatura: 225.000,00 euros, exercici 

2021 
 24 mesos a comptar des del dia de la signatura: 225.000,00 euros, exercici 

2022 
 36 mesos a comptar des del dia de la signatura: 225.000,00 euros, exercici 

2023 
 

Segon. Aprovar la despesa plurianual per a l’adquisició de la finca registral número 
5114 en els termes següents: 

Anualitat Import 

% proposta 
% Art.174.3 

TRLRHL 

 

2020 225.000,00 €      

2021 225.000,00 € 100,00% 70,00%  

2022 225.000,00 € 100,00% 60,00%  

2023 225.000,00 € 100,00% 50,00%  

Total 900.000,00 €  

 

La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
que per als exercicis 2021 a 2023 autoritzi el respectiu pressupost anual. 

Tercer.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per l’import total de 
112.500,00 Euros a favor del Sr. J.T.C. (núm. Operació prèvia 920200002781) i 
112.500,00 Euros a favor del Sr. J.T.C.  (núm. Operació prèvia 920200002782), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2020.12.92000.62204  compra edifici C/ Jacint 
Verdaguer a càrrec del pressupost vigent de la Corporació. 

Quart. Facultar l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots 
el documents públics i privats necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

Cinquè. Notificar el present acord al Sr. J.T.C i al Sr. J.T.C. 



 
 
 
 

Sisè. Formalitzar el contracte en escriptura pública, aplicant les normes establertes 
per la compra venda. La finca que s’adquireix s’ haurà d’ inscriure al Registre de la 
Propietat, així com reflectir-se a l’ inventari general de béns. 

Setè. Donar compte d’ aquest acord als serveis d’intervenció, tresoreria i l’àrea de 
serveis territorials de l’Ajuntament. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=02m53s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=03m20s 
Secretària de l’Ajuntament 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=05m19s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=09m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=14m00s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=18m22s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=18m29s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=18m40s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=19m17s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=20m00s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=21m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=23m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=29m50s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=36m02s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 



 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=38m09s 
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 (8) 

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: Quim Callís Fernández.  

 

 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

6.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS O 
UTILITAT MUNICIPAL PER BONIFICACIÓ DE L’IMPORT SOBRE  
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DEL CLUB NATACIÓ 
BANYOLES (expedient X8965/2020). 

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

 
Vista la sol·licitud de data 21 de gener de 2020 presentada pel Sr. A.C.T., actuant en 
representació del CLUB NATACIÓ BANYOLES (RGE E2020001424), en virtut de la 
qual demana la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres regulada en 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, corresponent a la llicència d’obres per al tractament de la superfície i 
paviments dels espais exteriors en les instal·lacions del Club Natació Banyoles 
(expedient X2020001023), al·legant poder ser considerades obres d’especial interès 
o utilitat municipal “en tant que les actuacions es realitzen en sol públic concessionat 
al CNB, la seva finalitat és la millora del servei per a tots els usuaris, tan socis com 
visitants i milloren la qualitat de l’oferta turística-esportiva que ofereix el CNB així 
com la gestió de l’entorn natural de l’estany per part dels agents responsables; i a 
més, el CNB ha estat reconegut com a entitat d’utilitat pública”. 
 
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 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 13 de 
juliol de 2020, pel qual s’atorga llicència al CLUB NATACIÓ BANYOLES per al 
tractament de la superfície i paviments dels espais exteriors en les instal·lacions del 
Club Natació Banyoles, d’acord amb els informes tècnic i jurídic obrants a l’expedient 
X2020001023, amb un pressupost d’execució material segons projecte de 25.410,65 
€. 
 
Vist l’informe emès al respecte pels Serveis Econòmics que consta en el present 
expedient X2020008965, 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 l’Impost 
sobre Construccions sol·licitada 
 
Vist el contracte de data 21 d’agost de 2014 en virtut del qual s’adjudica a l’entitat 
CLUB NATACIÓ BANYOLES la concessió administrativa d’utilització privativa sobre 
finques municipals i l’autorització per a realitzar activitats aquàtiques a les aigües de 
l’estany per un termini de 50 anys per tal de desenvolupar una activitat privada 
d’interès general i municipal d’àmbit esportiu. 
 
Atès que aquesta regidoria considera que les obres objecte de la llicència, consistents 
en el tractament de la superfície i paviments dels espais exteriors en les instal·lacions 
del Club Natació Banyoles, entitat que col·labora activament en l'organització dels 
esdeveniments esportius tant de la ciutat com de la comarca donant el seu suport 
tècnic i humà, es realitzen per part de la societat concessionària municipal a béns 
immobles afectes a una concessió municipal i es troben entre aquelles que cal 
declarar d’especial interès i utilitat municipal. 
 
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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent  
     ACORD 
 
Declarar, d’acord amb 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, 
obres d’especial interès i utilitat municipal les obres per al tractament de la superfície 
i paviments dels espais exteriors en les instal·lacions del Club Natació Banyoles 
sol·licitades per l’entitat CLUB NATACIÓ BANYOLES (expedient X2020001023) 
pressupostades en 25.410,65 €. 
 
 



 
 
 
 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=39m27s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=39m42s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=40m30s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=40m43s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=41m58s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=42m02s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=42m07s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=42m10s 
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. 

Abstencions (8) 

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: Quim Callís Fernández.  

 



 
 
 
 
7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRSSUPOST NÚMERO 
52/2020, PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
FINANÇATS AMB ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 
DERIVATS DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2019; CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB SUPERÀVIT 2019 I TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT (expedient X9197/2020). 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, regidora delegada 
d’hisenda, 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 €. 

 MC 45/2020, APROVADA PEL Ple de la Corporació de data 27/07/2020 per un 
import de 47.640,90 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2019 lliure, d’import 1.904.443,51 €. 
 
Atès que la part del superàvit, es a dir l’import de la capacitat de finançament, és 
d’import 177.740,86 €, essent l’import del 20% el que es podrà destinar a aquestes 
despeses socials, resultant un import de 35.548,17 €. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001811 de data 16/04/2020 es va 
aprovar la modificació de crèdit 19/2020 per import de 1.253,00 € amb càrrec a 
aquest romanents i convalidat pel Ple en sessió de 27/4/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001949 de data 05/05/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 25/2020, per un import de 2.783,00 € amb càrrec a 
aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 25/05/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR002085 de data 20/05/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 28/2020, per un import de 11.000,00 € amb càrrec a 
aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 25/05/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR002229 de data 04/06/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 31/2020, per un import de 4.300,00 € amb càrrec a 
aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 29/06/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR002725 de data 08/07/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 40/2020, per un import de 11.050,00 € amb càrrec a 
aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 27/07/2020 
 
Quedant així un disponible de superàvit d’import 5.162,17 €. 



 
 
 
 

 
Vist que la partida 43 23105 48100 Joventut. Projecte Lleure per tothom que 
contemplava el crèdit per a poder atorgar beques a les famílies amb escassos 
recursos econòmics al casals d’estiu, i aquest fou dotat de la part de romanent 
corresponent al 20% social aprovat pel RDL 11/2020, de 31 de març, té un sobrant 
de 4.185,40 euros. Aquest saldo es vol destinar a finançar un transferència de crèdit 
per dotar una partida nominativa al pressupost per a l’Associació Canaan-Pla de 
l’Estany.  
 
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  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents 
         ACORDS  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 52/2020 de  
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançats amb l’aplicació del romanent 
de Tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici de 2019, crèdits 
extraordinaris finançats amb el superàvit 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 

53 92300 21900 
Informàtica. Contracte manteniment 
programari 15.000,00 

31 15330 21000 Vies públiques. Reposició i conservació 
manteniment via pública 

10.000,00 

33 13000 62400 Policia Local. Vehicle Policia 30.000,00 

60 43130 22706 Mercat setmanal. Gestió i Dinamització 5.000,00 

60 43118 22799 Fira de Nadal. Contr. Prest. Serveis 1.573,00 

60 43114 20300 Comerç. Lloguer enllumenat de Nadal+Reis 3.500,00 

60 43200 22602 Promoció Turística. Campanya Publicitària 5.000,00 

      TOTAL 70.073,00 € 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
 

  
 Aplicació 

pressupostària 
  

  
Denominació 

Crèdits 
extraordinaris 

21 17201 61915 
Millora Medi Ambient. Arranjament 
sobreeixidor riu Terri 57.210,00 

21 17201 61916 Millora Medi Ambient. Arranjament Riera 
Canaleta 

22.930,00 

60 43111 22701 Fira Sant Martirià. Control accés Fira 6.229,08 

60 43108 22706 
Pla dinamització comercial. Estudis i treballs 
tècnics 8.733,00 

      TOTAL 95.102,08 

 
 

ESTAT D'INGRESSOS 

Orgànica Econ. Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 165.175,08 

      TOTAL 165.175,08  
 
SUPERÀVIT 2019 (per despesa social) 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 

  
 Aplicació 

pressupostària 
  

  
Denominació 

Crèdits 
extraordinaris 

44 23100 48971 

Acció Social. Subv. Associació Espanyola 
contra el càncer. Actuacions de prevenció, 
detecció i acompanyament de la Covid-19 en 
malalties oncològiques 

1.000,00 

44 23100 48972 

Acció Social. Subv. Fundació autisme Mas 
Casadevall. Actuacions de prevenció i 
detecció de la Covid-19, en l’àmbit de 
l’atenció residencial de persones amb 
discapacitat intel·lectual 

4.000,00 

      TOTAL 5.000,00 

ESTAT D'INGRESSOS 

Orgànica Econ. Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 5.000,00 

      TOTAL 5.000,00 
 
 



 
 
 
 

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 
 

  
 Aplicació 

pressupostària 
  

  
Denominació 

Baixes 
 

Altes 
 

40 33000 62209 Cultura. Inversions cultura i patrimoni -5.154,51  

53 92300 62608 Informàtica. Adquisició maquinari informàtic  5.154,51 

41 33800 48940 Festes populars. Subv. Activitats Festives -2.500,00  

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

 
2.500,00 

43 23105 48100 Joventut. Projecte lleure per a tothom -4.000,00  

44 23100 48973 

Acció Social. Subv. Assoc. Canaan-Pla 
Estany. Actuacions prevenció i detecció 
Covid-19 àmbit atenció residencial de 
persones amb toxicomanies 

 

4.000,00 

      TOTAL -11.654,51 11.654,51 

 
 
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=DUOpSaSpb1E#t=42m15s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=42m40s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=46m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=48m11s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=54m07s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=55m04s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=60m24s 
David Carbajal (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=63m36s 
Miquel Noguer (JxCAT)  



 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=70m38s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=70m41s 
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.  

Abstencions (2) 

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

Vots en contra (1) 

GM Convivència i Progrés: Quim Callís Fernández.  

 
 

 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
8.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (expedient X9197/2020). 

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

Vist que la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data 20 de juliol de 2020 va 
informar favorablement el Compte General de la Corporació de l’exercici 2019. 
 
Vist que el Compte General de l’exercici de 2019 i els seus justificants han estat exposats al 
públic a través de la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, el núm. 
146 de 30 de juliol de 2020, a efectes de reclamacions i observacions. 
 
Atès que, durant el termini de 15 dies hàbils transcorreguts entre els dies 31 de juliol i el 20 
d’agost de 2020, i els vuit dies següents (del 21 d’agost al 1 de setembre de 2020), no s’han 
presentat reclamacions ni cap observació a efectes i de conformitat amb allò disposat a l’article 
212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2019, de conformitat amb el 
que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el 
detall que a continuació s’exposa: 



 
 
 
 

 
1. El balanç, amb un actiu i un passiu de 40.356.374,88 €. 
 
2. El compte del resultat econòmic-patrimonial, que dóna un estalvi de 1.990.578,30 €. 
 
3. L’ Estat de canvis del Patrimoni net, dóna la xifra de 28.566.527,12 € 
 
4. L’ Estat de fluxes d’efectiu mostra un saldo d’efectiu i d’actius líquids equivalents a 1/1/2019 
de 7.216.759,50 € i a 31/12/2019 de 7.357.949,32 €.  
 
5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 
 

A) La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 
 
  A.1. Exercici en curs  
 

Pressupost inicial de despeses 19.706.307,70 

Modificacions de despeses 5.956.086,30 

Pressupost definitiu de despeses 25.662.394,00 
Despeses compromeses 23.226.526,24 

Obligacions reconegudes netes 21.078.646,65 

Operacions de corrent (cap.I a IV) 15.322.166,59 
Operacions de capital (cap.VI a IX) 5.756.480,06 

Pagaments realitzats 18.617.810,30 

Obligacions pendents de pagament 2.460.836,35 
  
 
A.2. Exercicis tancats 

 
Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici             

2.133.751,59 
 

Rectificació saldo inicial obligacions  
Pagaments realitzats      2.133.751,59 
Obligacions prescrites 0,00 
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final 
de l’exercici 0,00 

 
 
 
 
 
B) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 

 
B.1. Exercici en curs 

 
Pressupost inicial d’ingressos 19.706.307,70 

Modificacions d’ingressos 5.956.086,30 

Pressupost definitiu d’ingressos 25.662.394,00 

Drets reconeguts totals 21.461.362,77 

Drets anul·lats 262.933,88 

Dret cancel·lats 0,00 

Drets reconeguts nets 21.198.428,89 

Operacions de corrent 18.463.844,04 

Operacions de capital  2.734.584,85 

Recaptació líquida 20.255.122,28 

Drets pendents de cobrament 943.306,61 

 

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 2.460.836,35  



 
 
 
 

B.2. Exercicis tancats 
 

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 1.684.622,41 

Rectificació saldo inicial 0,00 

Drets cancel·lats 63.780,41 

Drets anul·lats 7.518,92 

Drets recaptats 565.852,22 
Drets pendents de cobrament al 
final de l’exercici 

1.047.470,86 

 
 
 
 
 
6. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.967.743,18 €. 
 
7. El romanent líquid de tresoreria en termes ajustat és de 2.567.775,73 €. 
 
8. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model normal de 
comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
9. Documentació complementària: 
 

L’acta d’arqueig, amb les certificacions de cada entitat financera. 
 

L’estat del deute, amb un deute pendent a 31/12/2019 de 8.256.219,03 €. 
 
Segon.- Retre l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya tan bon punt estigui 
aprovat el Compte General 2019 per part del Ple municipal. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=70m52s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=71m03s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=71m53s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=72m02s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=72m04s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=72m07s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=72m10s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 

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

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 
1.990.777,47  



 
 
 
 
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.  

Abstencions (3) 

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

GM Convivència i Progrés: Quim Callís Fernández.  

 

9.- ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

En compliment del que estableix l’article 20 del Reglament Orgànic Municipal es 
proposa que s’inclogui per raó d’urgència a la consideració del Ple municipal un 
assumpte no comprès dins de l’ordre del dia i que correspon a la moció de rebuig a 
la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de 
Catalunya.  

La urgència, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat. 

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

 
L’Ajuntament de Banyoles rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del 
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els 
nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es 
situa per damunt de la democràcia.  
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament 
i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la 
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  
 
 L’alcalde i regidors d’aquesta corporació municipal volem MANIFESTAR que: 
  
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat 
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics 
d’aquest ordre social.  
 
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les 
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets 
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.  
 
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra 
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de 
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, 
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a 
nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat 



 
 
 
 

més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al 
Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania  
 
que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes 
decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.  
 
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que 
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En 
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.  
 
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte 
i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de 
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total 
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per 
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la 
llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.  
 
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i 
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la 
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.  
 
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant 
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que 
compta amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a 
les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte 
d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu 
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim 
com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, 
en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la 
cultura i les institucions.  
 
 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=72m32s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=73m40s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=73m43s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=74m57s 
Secretària de l’Ajuntament 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=78m06s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=78m17s 
Non Casadevall (Sumem) 



 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=78m47s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=79m50s 
Jordi Congost (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=80m52s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

La moció, un cop sotmesa a votació, és aprovada 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.  

Abstencions (1) 

GM Convivència i Progrés: Quim Callís Fernández.  

II 

PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS JUNTS PER CATALUNYA-BANYOLES, 
D’ERC-JUNTS PER BANYOLES, DE SUMEM BANYOLES-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA, PER LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS  
(expedient 9773/2020).  

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

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat 
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les 
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no 
estem preparats. 
 
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, 
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les 
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions 
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els 
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei 
en benefici de les nostres respectives comunitats locals. 
 



 
 
 
 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar 
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar 
mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en 
evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i 
l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de 
futur amb garanties. 
 
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la 
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat 
espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi 
econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles 
mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació 
de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les 
hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a 
l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els 
ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa 
abans citada. 
 
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia 
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures 
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la 
greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous 
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la 
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals 
de cara al futur. 
 
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments 
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències 
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que 
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. 
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en 
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més 
tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de 
ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia 
ciutadana. 
 
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en 
l’ordenament jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el 
Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost,  per “contribuir 
des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i 
polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el 
Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter 
extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen 
en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició 
dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no 
s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de 
romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se 
n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a 
l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a 
partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 
milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a 



 
 
 
 

l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de 
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa 
per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en 
l’actualitat de romanents. 
 
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en  no superar el tràmit 
parlamentari, el grups municipal JxCAt- Banyoles, d’ERC-Junts per Banyoles i de 
Sumem Banyoles-Alternativa municipalista proposen al  Ple de l’Ajuntament de 
Banyoles l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar 
una nova proposta que  reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els 
termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació 
econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 
5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic 
a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma. 
 
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a 
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració, per així donar més marge a les administracions 
locals en la resposta a la present crisi. 
 
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals 
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a 
destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives 
comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no 
tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la 
recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, 
municipis de segones velocitats.  
 
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació 
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb 
un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 2021, 
amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les 
mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves 
necessitats socials que ha generat la pandèmia. 
 
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, 
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer 
front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les 
noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests 
mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de 
compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els 
corresponen. 
 
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol 
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i 
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries. 
 



 
 
 
 

SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de 
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també 
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer 
el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del 
nostre país. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=72m32s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=73m40s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=73m43s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=74m57s 
Secretària de l’Ajuntament 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=78m06s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=78m17s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=78m47s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=79m50s 
Jordi Congost (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=80m52s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

La moció, un cop sotmesa a votació, és aprovada 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.  

Abstencions (1) 

GM Convivència i Progrés: Quim Callís Fernández.  



 
 
 
 
 
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-JUNTS PER BANYOLES, PER 
REPROVAR L’ACTUACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN LA FUGIDA DE JOAN 
CARLES I (exp. X9777/2020).  

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

La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les 
darreres dècades, pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi 
sanitària i social, el rei Felip VI va admetre, sense vergonya, l’existència de 
possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit. 
 
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei 
Joan Carles en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars 
provinents de comissions originades en diversos contractes de construcció o 
subministrament d’armes entre determinats estats i grans empreses espanyoles. 
Sembla acreditada igualment una fortuna personal ubicada fora del país que 
superaria els 2.000 milions d’euros. 
 
En ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit 
anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial. 
 
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que 
els Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del 
Govern de l’Estat Espanyol en aquesta operació de sortida clandestina, anterior en 
realitat al propi anunci de la decisió adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida 
d’Estat” que per sí mateixa implica el reconeixement de capteniment irregular per 
part de l’actual dinastia monàrquica. 
 
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern 
central, s’han vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret 
que teòricament haurien de protegir i fer complir. 
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar 
políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i que vol avançar 
cap a la independència. 
 
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest ple 
no podem restar impassibles. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana/Junts per 
Banyoles proposa l’adopció del següents acords: 
 
PRIMER.- Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim 
franquista, segons la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946. 
 
SEGON.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració 
necessària en la sortida del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del 
Govern Sr. Pedro Sánchez, en una operació destinada a protegir-lo de la justícia 
suïssa. 
 
TERCER.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les 
explicacions necessàries per esclarir el rol del Govern de l’Estat espanyol en aquesta 
operació d’Estat de blindatge de la monarquia i detallar la situació actual en la que 
es troba el rei emèrit. 



 
 
 
 

 
QUART.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a 
implementar les reformes necessàries per poder: 
 

 Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les 
responsabilitats corresponents a les institucions, empreses i persones que 
s’hagin vist beneficiades o hagin sigut part activa. 

 Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al 
Tribunal Suprem. 

 Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les 
causes i sentències per aquests delictes. 

 Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa 
Reial. 

 Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita. 
 

CINQUÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i 
els catalans decidim el nostre futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos 
amb qualsevol iniciativa per exercir el dret democràtic de la ciutadania espanyola a 
decidir lliurement sobre el seu model d’Estat. 
 
SISÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar a la 
Comissió Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat 
espanyol la deguda i estricta aplicació dels tractats que regulen les obligacions dels 
Estats en aquest àmbit. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=88m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=88m46s 
Secretària de l’Ajuntament 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=90m35s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=92m14s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=92m20s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=93m20s 
Jordi Congost (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=93m30s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

La moció, un cop sotmesa a votació, és aprovada 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.  

Abstencions (1) 

GM Convivència i Progrés: Quim Callís Fernández.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=93m43s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=93m48s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=102m00s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=102m05s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=102m56s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=104m50s 
Ester Busquets (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=108m00s 
Albert Tubert (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=109m53s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=118m46s 
Ester Busquets (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=119m24s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=122m33s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 



 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=124m20s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=125m24s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=131m30s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=134m07s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=137m27s 
Miquel Cuenca (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=139m22s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=142m11s 
Clàudia Massó (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=142m41s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=143m02s 
Lluís Costabella (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=143m41s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=144m02s 
Lluís Costabella (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=144m20s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=144m35s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=148m05s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=148m12s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=148m30s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=151m06s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=157m35s 
Miquel Noguer (JxCAT)  



 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=167m00s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=168m34s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=172m30s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=173m52s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=176m08s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=176m13s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=176m20s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DUOpSaSpb1E#t=176m23s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:00h, de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de 
setembre de 2020, ha quedat en 28 pàgines.  
 
 
L’alcalde       Dono fe  
Vist i plau      La secretària  
MIQUEL NOGUER PLANAS    R.M.M.A. 
 
 

 

 

 


