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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 24 
DE FEBRER DE 2020 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 24 de 
febrero de 2020, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. 
Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., 
Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís 
Costabella Portella i Anna Maria Tarafa Güell i dels Regidors Srs.  Albert Tubert 
Yani, Clàudia Massó Fontàs, Gemma Feixas Mir, Jaume Butinyà Sitjà, Núria 
Martínez Bosch, David Carvajal Carbonell, Albert Masdevall Palomo, Non Casadevall 
Sala, Jana Soteras Melguizo.  

Excusa la seva assistència:  
 
Meritxell Satorras Català 
Joaquim Callís Fernández.  
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
Intervenció de la Presidència.  
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=64.0&endsAt=86.0 
 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.- Aprovació de l'Acta anterior: 27 de gener de 2020.- 

S’aprova per unanimitat.  

 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=65.0 
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1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 17 
de gener de 2020 al dia 14 de febrer de 2020.- 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2020.154 de 17 de gener de 2020, al núm. 2020.890, de 14 
de febrer de 2020, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=95.0&endsAt=105.0 
 
 
El Ple, es dóna per assabentat. 
1.3.- Donar compte de l'Informe de Morositat, corresponent al 4T 2019.- 

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 
la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
Donar compte de l’informe de morositat, corresponent al 4t trimestre de 2019, 
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://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=105.0&endsAt=122.0 
 
 
El Ple, es dóna per assabentat.  
 
1.4.- Donar compte del nombre de llocs de treball reservats a personal 
eventual per l'exercici 2020.- 

Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 
la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 
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Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 
 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2019, 
va aprovar inicialment la plantilla de personal de l’exercici 2020, amb dos places    
reservades a personal eventual. 
 
Atès que en sessió plenària extraordinària de data 7 de gener de 2020 es va 
aprovar definitivament.  
 
Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i l’última 
publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.108 de 13 de gener de  
2020. 
  
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 
 
Per tot l’ exposat, aquesta comissió informativa, al Ple de la Corporació: 

Donar compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual per 
l’exercici 2020 és de dues, una amb el nom de “Coordinador de Patrimoni Cultural” i  
l’altra amb el nom d’ “Adjunt Alcaldia” ( no ocupat ) amb adscripció als Serveis 
Generals de la Corporació.  

 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=123.0 

 

 

El Ple, es dóna per assabentat.  

1.5.- Donar compte del decret de delegació de la potestat sancionadora per 
infraccions a la normativa de trànsit viari.- 

 “Atès que el Ple de l’Ajuntament de Banyoles de data 2/12/2019, va delegar a la 
Diputació de Girona, les funcions de la gestió i recaptació voluntària i executiva dels 
expedients sancionadors per infraccions a la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, funcions que exerceix mitjançant el seu 
Organisme autònom XALOC, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del 
TRLRHL i l’article 106.3 de la LBRL. 
 
Atès que la delegació a la Diputació de Girona de la gestió dels expedients 
sancionadors consisteix en la realització d’actuacions merament tècniques, sense 
que puguin afectar aquestes a l’exercici propi de la competència, atès que la 
potestat sancionadora radica en l’òrgan titular de la competència, l’Alcaldia–
Presidència de l’Ajuntament de Banyoles. 
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Atès que el fet de que l’impuls d’actuacions materials i tècniques les ostenti una 
administració i una altra mantingui la potestat sancionadora, provoca dilacions en la 
tramitació dels expedients com ara, el temps que transcorre entre l’emissió de 
l’acte administratiu a signar i la seva signatura per part de l’òrgan competent. 
Tanmateix, existeixen dificultats administratives derivades de les diferents 
aplicacions informàtiques entre ambdues administracions. 
 
Atès que el volum d’al·legacions i/o recursos existents interposats contra els  
expedients sancionadors comporta, en ser administracions ubicades en el territori 
en llocs diferents, i malgrat la tecnologia informàtica ajuda al tractament telemàtic 
de les resolucions per a la signatura d’aquestes, una gestió poc eficient tenint en 
compte que els terminis del procediment sancionador són molt curts. 
 
Atès que la delegació de la potestat sancionadora i la seva revisió en via 
administrativa, per part dels òrgans competents, redundaria en un procediment en 
què tots els actes serien realitzats per l’entitat delegada ajudant considerablement 
a escurçar en benefici de la gestió i els terminis del procediment sancionador amb 
motiu de la signatura de l’òrgan competent.  
 
Atès que la delegació evitaria, en molts casos, la prescripció de l’acció per sancionar 
i la caducitat de l’expedient. 
 
Atès l’exposat, es considera convenient formalitzar la delegació de la potestat 
sancionadora i la de revisió en matèria administrativa dels expedients sancionadors 
per infraccions a la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària als corresponents òrgans de XALOC. 
 
Vist el que disposa l’ article 7 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, que autoritza la delegació a favor de la CCAA, o d’altres Entitats Locals on 
estiguin integrades, de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
tributs propis i d’altres ingressos de dret públic, complementant o ampliant el que 
disposa l’article 106 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Vist l’informe jurídic obrant a l’ expedient X2019007713. 
 
(D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA 
 
Primer.- DELEGAR la potestat sancionadora per infraccions a la normativa de trànsit 
viari en el municipi de Banyoles a la GERÈNCIA de XALOC, i DELEGAR la revisió dels 
actes administratius emesos per aquesta, a la PRESIDÈNCIA delegada de XALOC, a 
partir de l’ú de març de 2020; ambdues delegacions quedaran vinculades, quant a 
la seva durada i vigència, al conveni de delegació de la gestió i recaptació dels 
expedients sancionadors per infraccions a la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària. 
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Segon,. L’Alcaldia es reserva expressament la facultat d’avocar en qualsevol 
moment la competència sobre qualsevol assumpte/expedient sancionador que 
consideri oportú objecte d’aquesta delegació. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret, relatiu a les delegacions conferides, al Ple 
de la Corporació. 
 
Quart.- Notificar aquest decret a XALOC, per tal de formalitzar l’acceptació de les 
delegacions conferides de forma expressa, les quals s’hauran de publicar al 
corresponent butlletí oficial. 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=146.0 
 
 
 
El Ple, es dóna per assabentat.  
 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1.- Cartipàs Municipal. Modificació de la relació de llocs de treball 2020 
per canvi de la dedicació del lloc de treball d'Adjunt Alcaldia.- 

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2019 
va aprovar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles per a l’exercici 
2020. Aquesta es va publicar en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
8034, de 2 de gener de 2020 i en el Butlletí Oficial de la província de Girona, 
número 240, de 17 de desembre de 2019. 
 
Atès que la Relació de llocs de treball per l’exercici 2020 conté un lloc de treball de 
nova creació anomenat “Adjunt Alcaldia”. Aquest lloc es va preveure amb una 
dedicació parcial, dins de l’apartat de requeriments específics. 
 
Atès que també a la plantilla orgànica 2020 es va incorporar la nova plaça de 
personal de caràcter eventual, de confiança, del subgrup C2, nivell auxiliar,  
adscrita a serveis generals, anomenada “Adjunt Alcaldia”, per l’exercici de tasques 
de coordinació i assistència a l’Alcalde en la confecció de l’agenda de vistes, 
reunions, actes, assistències a òrgans col·legiats, signatures de documents, així 
com també l’assistència en quan a les comunicacions de l’Alcalde. 
 
D’acord amb l’article 104 bis 1, c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, els ajuntaments de municipis amb població superior a 10.000 i no superior a 20.000 habitants, 
podran incloure  en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un número que no podrà 
excedir de dos. 
    
Atès que per l’exercici 2019 l’Ajuntament de Banyoles només tenia un lloc de treball de personal 
eventual anomenat Coordinador de Patrimoni cultural, la normativa d’aplicació permetia la creació d’un 
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nou lloc de treball, per tant es va incloure tant a  la plantilla de personal 2020 la plaça d’ ”Adjunt 
Alcaldia” com en la Relació de Llocs de Treball el lloc d’ Adjunt Alcaldia, però amb una dedicació 
parcial. 
 
Vist que d’acord amb l’article 12.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’empleat públic, el personal eventual només realitza funcions qualificades de 
confiança o assessorament especial. 
 
Vist que les funcions a desenvolupar en aquest llocs de treball seran les següents: 
 

- Assistència a la confecció de l’ Agenda de l’Alcalde i Regidors en funcions de 
representació de l’Alcalde. 

- Suport a la tramitació administrativa i pressupostària del departament. 
- Assistència a l’Alcalde en el desenvolupament de la seva activitat. 
- Acompanyament a actes o esdeveniments que ho requereixi. 
- Suport a la gestió ordinària dels assumptes que afectin a l’Alcaldia. 
- Control de l’entrada de correspondència dirigida a l’Alcalde i redistribució a 

les regidories o serveis. 
- Atenció a la ciutadania, entitats, organismes, institucions i empreses que 

sol·liciten reunió amb l’Alcalde. 
 
Vist que les funcions detallades s’han de qualificar com a funcions de confiança i 
d’assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes. 
 
D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, 
el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel 
Ple de cada corporació a l’inici del seu mandat. Aquetes determinacions només 
podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. 
 
Tanmateix l’article 9.4 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que el Ple pot 
introduir a proposta de l’alcalde, modificacions en les determinacions de nombre, 
característiques i retribucions, mentre aquestes modificacions no comportin una 
superació dels crèdits pressupostaris consignats a aquest efecte. 
 
D’acord amb la base cinquena de vigent pressupost municipal per l’exercici 2020, 
existeix consignació pressupostària suficient per vinculació jurídica entre partides. 
   
Atès que des de l’Alcaldia s’ha comunicat la voluntat que la dedicació d’aquest lloc 
sigui a jornada completa, cal modificar la relació de llocs de treball en aquest sentit. 
 
Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la 
plantilla i la relació de llocs de treball és el ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe del servei de Recursos humans de data 10 de febrer de 2020, 
respecte a la modificació de la Relació de llocs de treball. 
 
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. 
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Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   
 
Primer.- Aprovar la modificació  de la Relació de llocs de treball en l’apartat de 
requeriments específics del lloc de treball de personal eventual anomenat “Adjunt 
Alcaldia”, de dedicació parcial a completa. 

 
Segon.- La publicació de la modificació de la Relació de llocs de treball al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva 
remissió a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en un termini de 
30 dies 
 

 Per a la seva visualització, el punt 2.1 es debat en el punt 2.2.  
 
Resultat de la votació: Modificació de la Relació de llocs de treball 2020 per 
canvi de la dedicació del lloc de treball d’ Adjunt Alcaldia. 11 Vots a favor, 
(grup municipals, JuntsXCat–Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista). 4 Abstencions, (grup municipal ERC-Junts per Banyoles).  
S’aprova per majoria absoluta. 
 

2.2.- Cartipàs Municipal . Modificació del nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual de l'Ajuntament de Banyoles.- 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019 va 
aprovar el següent: 
 
“Primer.- Determinar el nombre de llocs reservats a personal eventual de 
l’Ajuntament de Banyoles pel mandat corporatiu 2019-2023, que serà de un, amb 
la denominació, característiques i retribucions següents: 
 
Denominació el Lloc: Coordinador de Patrimoni Cultural 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: L’assessorament municipal en la gestió del recursos 
patrimonials i museístics 
Retribucions: 30.107,84.- euros anuals, a percebre en 14 mensualitats. 
 
Segon.- Qualificar expressament les funcions del personal eventual com de 
confiança i assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes, i assignar-lo a 
l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Banyoles.” 
 
Vist que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local, 
modificada per Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local disposa que el Ple de cada corporació, a l’inici del seu mandat, 
determinarà el nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 
Aquestes determinacions  només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació 
dels pressupostos anuals. 
 
Atès que d’acord amb l’article 104.bis de la Llei 7/1985, LBRL, els ajuntaments amb 
municipis amb població superior a 10.000 habitants i no superior a 20.000 podran 
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incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre 
no superior a 2.   
 
Atès que el Ple de la Corporació de 2 de desembre de 2019 va aprovar el 
pressupost municipal per a l’exercici 2020, i la plantilla de personal com a 
document integrant del mateix. Aquest document conté dues places de personal 
eventual anomenades: “Coordinador de patrimoni Cultural” i “Adjunt Alcaldia”. 
 
Tanmateix en la mateixa sessió plenària es va aprovar la Relació de llocs de treball 
de l’exercici 2020 on s’incorporava el lloc de personal anomenant Adjunt Alcaldia, 
atès que el lloc de Coordinador de patrimoni cultural ja existia, i l’ocupa el Sr. L. F. 
C., nomenat per Resolució 2019DECR003352 de 5 de juliol de 2019. 
 
Vist que el Ple ordinari de 27 de gener de 2020 va aprovar les retribucions del Sr. 
F. per l’exercici 2020. 
 
Vist que cal la determinació de les característiques i retribucions de la plaça d’ 
Adjunt Alcaldia, per tal de poder nomenar una persona com a personal eventual en 
l’esmentada plaça. 
 
Vist que d’acord amb l’article 12.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic 
de l’empleat públic, el personal eventual només realitza funcions qualificades de 
confiança o assessorament especial. 
 
Vist que les funcions a desenvolupar en aquest llocs de treball seran les següents: 
 

- Assistència a la confecció de l’ Agenda de l’Alcalde i Regidors en funcions de 
representació de l’Alcalde. 

- Suport a la tramitació administrativa i pressupostària del departament. 
- Assistència a l’Alcalde en el desenvolupament de la seva activitat. 
- Acompanyament a actes o esdeveniments que ho requereixi. 
- Suport a la gestió ordinària dels assumptes que afectin a l’Alcaldia. 
- Control de l’entrada de correspondència dirigida a l’Alcalde i redistribució a 

les regidories o serveis. 
- Atenció a la ciutadania, entitats, organismes, institucions i empreses que 

sol·liciten reunió amb l’Alcalde. 
 
Vist que les funcions detallades s’han de qualificar com a funcions de confiança i 
d’assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes. 
 
Vist que l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa  
que el nomenament i el cessament del personal eventual serà lliure, i que el 
cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat laboral per la 
qual presta la funció d’assessorament i confiança. En el mateix sentit l’article 10.3 
del Decret 214/1990 disposa que en tots cas, el personal  eventual cessarà 
automàticament, sense que sigui preceptiva l’ observança de cap forma, en el 
moment o data en què es produeixi el cessament definitiu o l’expiració del mandat 
corporatiu de l’autoritat o entitat que els va nomenar.  
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Vist que existeix consignació pressupostària suficient per vinculació jurídica entre 
partides per l’exercici 2020, d’acord amb la base 5a del vigent pressupost 
municipal. 
 
Vist l’informe del Servei de Recursos humans de data 6 de febrer de 2020. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de la corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació puntual de l’acord del Ple de la Corporació de 4 de 
juliol de 2019 i determinar que el nombre de llocs reservats a personal 
eventual de l’Ajuntament de Banyoles pel mandat corporatiu 2019-2023, 
és de dos llocs, amb la denominació, característiques i retribucions següents: 
 
Denominació el Lloc: Coordinador de Patrimoni Cultural 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: L’assessorament municipal en la gestió del recursos patrimonials i 
museístics 
Retribucions: 32.552.31.- euros o 32.871,45.-€ anuals en cas que s’aprovi l’increment 
addicional de l’1% retribucions previst a partir de l’1 de juliol de 2020 en el Reial Decret Llei 
2/2020 de 21 de gener, a percebre en 14 mensualitats a percebre en 14 mensualitats. 
 
Denominació el Lloc: Adjunt Alcaldia 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: Assistència i suport a l’Alcaldia  
Retribucions:  22.260,00.- euros o 22.593,90.-€ anuals en cas que s’aprovi l’increment 
addicional de l’1% retribucions previst a partir de l’1 de juliol de 2020 en el Reial Decret Llei 
2/2020 de 21 de gener, a percebre en 14 mensualitats a percebre en 14 mensualitats. 
 
Segon.- Qualificar expressament les funcions del personal eventual com de 
confiança i assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes, i assignar-lo a 
l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=205.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=282.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=345.0 
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=470.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=545.0 
 
 
Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Modificació del nombre, 
característiques  i retribucions del personal eventual de l’Ajuntament de 
Banyoles. 11 vots a favor, ( Grups municipals JuntsXCat-Banyoles, i 
Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista). 4 Abstencions, (grup 
municipal ERC-Junts per Banyoles). S’aprova per majoria absoluta.   
 

2.3.- Cartipàs Municipal. Aprovació nomenament de representants al nou 
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines (CILMA), i a la Xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat.- 

Vist el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions Locals respecte al nomenament de representants de la 
Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.  
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

Primer .- Nomenar representants de la Corporació en el nou Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA), als següents 
membres corporatius :  
 
Regidor :   Albert Tubert Yani 
Representació municipals : Junts per Catalunya – Banyoles (JuntsXCat) 
Càrrec :    Vocal  
 
Regidor substitut :  Lluis Costabella Portella 
Representació municipal: Junts per Catalunya – Banyoles (JuntsXCat) 
Càrrec:   Vocal. 
 
Segon.- Nomenar representants de la Corporació a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap 
a la Sostenibilitat.  
  
Regidor :   Albert Tubert Yani 
Representació municipals : Junts per Catalunya – Banyoles (JuntsXCat) 
Càrrec :    Vocal  
 
Regidor substitut :  Lluis Costabella Portella 
Representació municipal: Junts per Catalunya – Banyoles (JuntsXCat) 
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Càrrec:   Vocal. 
 
Tercer.- Comunicar l’acord al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les comarques gironines (CILMA), a la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la 
sostenibilitat  i als interessats, als efectes pertinents.   
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=595.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=635.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=660.0 
 
 
Resultat de la votació: Cartipàs Municipal : Nomenament de representants 
en els òrgans col·legiats. S’aprova per unanimitat. 

 

2.4.- Modificació puntual del Pacte de condicions del personal funcionari de 
l'Ajuntament de Banyoles.- 

Ates que en el dia 17 de gener de 2020 es van celebrar Mesa general de Negociació 
de matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per tractar el tema dels torns 
dels agents del cos de la Policia Local de Banyoles, actualment previst a l’article 49 
del Pacte de condicions de treball del personal funcionari. 
 
Vist que en la mesa negociadora es va arribar a l’acord de modificació de la 
redacció de l’actual article 49 pel següent text: 
 
Pacte de condicions de treball del personal funcionari: 
Article 49: 
 
1.- El cos de la Policia local de Banyoles presta el seu servei de forma continuada 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Aquesta prestació es realitzarà 
mitjançant 3 torns de treball de 8 hores cadascun de dilluns a divendres , i 
mitjançant la realització de 2 torns de 12 hores els dissabtes i diumenges. 
 
Els torns del servei seran fixos amb l’assignació de cada agent a un dels tres torns 
amb caràcter anual, més el torn de cap de setmana que correspongui, que es farà 
en règim de 1 cap de setmana treballat per dos caps de setmana festius seguits. 
Els torns seran equilibrats en número d’agents per torn, d’acord amb el volum de 
treball a fi de garantir un servei de qualitat. 
 
La distribució horària de cada torn serà la següent: 
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 Torn de matí: de 06:00 a 14:00 hores 
 Torn de tarda: de 14:00 a 22:00 hores 
 Torn de nit: de 22.00 a 06:00 hores 
 Torns de Cap de setmana: de 06 a 18:00 hores i de 18:00 a 06:00 hores. 

 
D’acord amb aquesta jornada de treball, es garantirà en la planificació ordinària la 
presencia de 3 Agents, com a mínim, per torn  de treball, respectant en tot cas, un 
descans de 12 hores entre la finalització  del torn de servei i l’entrada del nou torn 
de servei. 
  
Els caps de setmana pels tres torns seran dissabte i diumenge. 
 
Aquesta jornada de treball es concreta en el quadrant que s’incorpora com annex 
que correspon  a l’any 2020. Es confeccionarà un quadrant anual, compost per 12 
quadrants mensuals, abans del 20 de desembre de cada any de vigència d’aquest 
Pacte. 
 
No obstant, si després de l’entrada en vigor d’aquest acord, les necessitats 
específiques del servei o la creació de noves unitats policials actualment no 
previstes ho justifiquessin, es podran planificar torns especials per als agents que 
desenvolupin un servei relatiu a aquestes necessitats o per motiu de la seva 
adscripció  a aquestes unitats policials de nova creació, sempre que s’acceptin de 
mutu acord per part la prefectura, l’agent o agents interessats i els delegats de 
personal de la Policia i no vagin en detriment de la resta de personal. 
 
2.- El personal que realitzi la jornada laboral de torn de cap de setmana disposarà 
d’un descans de 60 minuts, que serà utilitzat obligatòriament per dinar o sopar 
depenent del torn. Aquest temps de descans es computarà com a treball efectiu.  
 
3.- A partir de l’ entrada en vigor d’aquest nou règim de quadrants, l’import dels 
plusos de torn de treball serà el següent:  
 

PLUS TARDA 2,85 €/dia 

PLUS NIT 17,00 €/dia 

PLUS CAP DE 
SETMANA  

22,00 € /dissabte 
 22,00 €/ diumenge 

 
 Els membres del cos que treballin el torn de cap de setmana percebran 

també el plus de tarda i el plus de nit en la part proporcional que 
correspongui segons les hores treballades de cada torn ordinari de treball, 
així: 

 
- Torn de les 06:00 a les 18:00: 4 hores de plus de torn tarda. 
- Torn de les 18:00 a les 06:00: 4 hores de plus tarda més 8 hores plus nit. 
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 Els imports dels plusos s’incrementaran amb els percentatges que estableixi 
la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any o norma que la 
substitueixi. 

 
4.- Els dies festius setmanals que corresponguin a cada agent segons el seu torn de 
treball seran distribuïts tal com es reflecteix en el quadrant que s’incorpora com a 
annex. També es podran acordar altres distribucions dels dies festius setmanals, de 
mutu acord entre els agents, la prefectura i els delegats de personal de la Policia 
local. 
 
5.- La Distribució dels festius del calendari laboral anual aprovat per l’Ajuntament 
es farà de la següent manera: 
 
- La meitat dels dies es treballaran i l’altra meitat es gaudiran com a festius, 

procurant que a finals d’any tots els efectius de la Policia local hagin treballat el 
mateix nombre de dies i hagin gaudit del mateix nombre de festes. 

- En el cas que un d’aquests dies festius coincideixi amb el dia festiu setmanal de 
l’agent, aquest últim es traslladarà a un altre dia dins la mateixa setmana o la 
següent.   

- La distribució de dos torns alternatius de festius de 4 dies seguits per Setmana 
Santa. Es distribuiran els efectius a la meitat de la plantilla en el primer torn i la 
resta en el segon torn. Per Nadal es distribuiran de la mateixa forma, si bé els 
torns de festius seran de 7 dies seguits (de dilluns a divendres). 

- La retribució d’aquests dies festius treballats es farà amb l’abonament  dels dies 
treballats a preu d’hora extra festiva o hora extra nocturna festiva, segons 
correspongui. També es podran compensar en temps de descans, sempre que 
no afecti al servei i ho autoritzi la prefectura. 

- En el torn de nit el dia festiu serà la vigília del mateix. 
  
6.-   Distribució dels dies de vacances. La mecànica per a la distribució de les 
vacances dels membres del cos de la Policia local serà la següent: 
 
La prefectura del cos, juntament amb els delegats de personal de la policia, 
elaborarà una circular interna amb les normes, períodes i quantitat de personal per 
mes que podrà fer vacances, d’acord amb el contingent operatiu del moment. 
 
Els membres del cos sol·licitaran els períodes de vacances mitjançant un escrit 
adreçat a la prefectura. 
 
Les vacances es podran realitzar en un o dos períodes. També es podran acordar 
altres possibilitats. Es garantirà a aquells que ho sol·licitin un període mínim de 15 
dies laborables de de dilluns a divendres, en els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i 
setembre). 
 
En el cas que hi hagi aglomeració de peticions en una determinada època, 
s’establirà un ordre de preferència inicial i una rotació anual per garantir l’equitat 
entre els/les agents membres del cos. 
 
Una vegada establerts els períodes de vacances quedarà reflectit en els quadrants 
de serveis anuals. 
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La prefectura del cos donarà còpia dels quadrants relacionats anteriorment als 
delegats de personal de la Policia i notificarà, amb antelació suficient, qualsevol 
modificació dels mateixos per tal de poder subsanar-los sense perjudici de les 
parts.” 
 
Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 
meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 
pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 
administracions.  
 
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
 
Vist que l’Inspector de la policia local en funcions va emetre informe de data 14 de 
febrer de 2020 sobre la conveniència, necessitat i urgència de modificar els torns 
de treball dels membres del cos de la Policia local. 
  
Vist l’informe emès pel Servei de Recursos Humans de 14 de febrer de 2020.I atès 
que en aquest informe es proposa l’aprovació dels preus dels plusos de torn 
increments d’acord amb l’increment previst en el Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de 
gener i acord plenari de 27 de gener de 2020.  
 
Vist l’informe emès per la Intervenció 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. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació puntual de l’article 49 del Pacte de Condicions del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007; aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el DOGC núm. 4271, de 
30/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 4 del mateix, segons el 
text que consta en la part expositiva d’aquesta proposta, i que es transcriu a 
continuació: 
 
“Pacte de condicions de treball del personal funcionari: 
 
Article 49: 
 
1.- El cos de la Policia local de Banyoles presta el seu servei de forma continuada 
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Aquesta prestació es realitzarà 
mitjançant 3 torns de treball de 8 hores cadascun de dilluns a divendres , i 
mitjançant la realització de 2 torns de 12 hores els dissabtes i diumenges. 
 
Els torns del servei seran fixos amb l’assignació de cada agent a un dels tres torns 
amb caràcter anual, més el torn de cap de setmana que correspongui, que es farà 
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en règim de 1 cap de setmana treballat per dos caps de setmana festius seguits. 
Els torns seran equilibrats en número d’agents per torn, d’acord amb el volum de 
treball a fi de garantir un servei de qualitat. 
 
La distribució horària de cada torn serà la següent: 
 

 Torn de matí: de 06:00 a 14:00 hores 
 Torn de tarda: de 14:00 a 22:00 hores 
 Torn de nit: de 22.00 a 06:00 hores 
 Torns de Cap de setmana: de 06 a 18:00 hores i de 18:00 a 06:00 hores. 

 
D’acord amb aquesta jornada de treball, es garantirà en la planificació ordinària la 
presencia de 3 Agents, com a mínim, per torn  de treball, respectant en tot cas, un 
descans de 12 hores entre la finalització  del torn de servei i l’entrada del nou torn 
de servei. 
  
Els caps de setmana pels tres torns seran dissabte i diumenge. 
 
Aquesta jornada de treball es concreta en el quadrant que s’incorpora com annex 
que correspon  a l’any 2020. Es confeccionarà un quadrant anual, compost per 12 
quadrants mensuals, abans del 20 de desembre de cada any de vigència d’aquest 
Pacte. 
 
No obstant, si després de l’entrada en vigor d’aquest acord, les necessitats 
específiques del servei o la creació de noves unitats policials actualment no 
previstes ho justifiquessin, es podran planificar torns especials per als agents que 
desenvolupin un servei relatiu a aquestes necessitats o per motiu de la seva 
adscripció  a aquestes unitats policials de nova creació, sempre que s’acceptin de 
mutu acord per part la prefectura, l’agent o agents interessats i els delegats de 
personal de la Policia i no vagin en detriment de la resta de personal. 
 
2.- El personal que realitzi la jornada laboral de torn de cap de setmana disposarà 
d’un descans de 60 minuts, que serà utilitzat obligatòriament per dinar o sopar 
depenent del torn. Aquest temps de descans es computarà com a treball efectiu.  
 
3.- A partir de l’ entrada en vigor d’aquest nou règim de quadrants, l’import dels 
plusos de torn de treball serà el següent:  
 

PLUS TARDA 2,90 €/dia 

PLUS NIT 17,34 €/dia 

PLUS CAP DE 
SETMANA  

22,44 € /dissabte 
 22,44 €/ diumenge 

 
 Els membres del cos que treballin el torn de cap de setmana percebran 

també el plus de tarda i el plus de nit en la part proporcional que 
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correspongui segons les hores treballades de cada torn ordinari de treball, 
així: 

 
- Torn de les 06:00 a les 18:00: 4 hores de plus de torn tarda. 
- Torn de les 18:00 a les 06:00: 4 hores de plus tarda més 8 hores plus nit. 
 
 Els imports dels plusos s’incrementaran amb els percentatges que estableixi 

la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any o norma que la 
substitueixi. 

 
4.- Els dies festius setmanals que corresponguin a cada agent segons el seu torn de 
treball seran distribuïts tal com es reflecteix en el quadrant que s’incorpora com a 
annex. També es podran acordar altres distribucions dels dies festius setmanals, de 
mutu acord entre els agents, la prefectura i els delegats de personal de la Policia 
local. 
 
5.- La Distribució dels festius del calendari laboral anual aprovat per l’Ajuntament 
es farà de la següent manera: 
 
- La meitat dels dies es treballaran i l’altra meitat es gaudiran com a festius, 

procurant que a finals d’any tots els efectius de la Policia local hagin treballat el 
mateix nombre de dies i hagin gaudit del mateix nombre de festes. 

- En el cas que un d’aquests dies festius coincideixi amb el dia festiu setmanal de 
l’agent, aquest últim es traslladarà a un altre dia dins la mateixa setmana o la 
següent.   

- La distribució de dos torns alternatius de festius de 4 dies seguits per Setmana 
Santa. Es distribuiran els efectius a la meitat de la plantilla en el primer torn i la 
resta en el segon torn. Per Nadal es distribuiran de la mateixa forma, si bé els 
torns de festius seran de 7 dies seguits (de dilluns a divendres). 

- La retribució d’aquests dies festius treballats es farà amb l’abonament  dels dies 
treballats a preu d’hora extra festiva o hora extra nocturna festiva, segons 
correspongui. També es podran compensar en temps de descans, sempre que 
no afecti al servei i ho autoritzi la prefectura. 

- En el torn de nit el dia festiu serà la vigília del mateix. 
  
6.-   Distribució dels dies de vacances. La mecànica per a la distribució de les 
vacances dels membres del cos de la Policia local serà la següent: 
 
La prefectura del cos, juntament amb els delegats de personal de la policia, 
elaborarà una circular interna amb les normes, períodes i quantitat de personal per 
mes que podrà fer vacances, d’acord amb el contingent operatiu del moment. 
 
Els membres del cos sol·licitaran els períodes de vacances mitjançant un escrit 
adreçat a la prefectura. 
 
Les vacances es podran realitzar en un o dos períodes. També es podran acordar 
altres possibilitats. Es garantirà a aquells que ho sol·licitin un període mínim de 15 
dies laborables de de dilluns a divendres, en els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i 
setembre). 
 
En el cas que hi hagi aglomeració de peticions en una determinada època, 
s’establirà un ordre de preferència inicial i una rotació anual per garantir l’equitat 
entre els/les agents membres del cos. 
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Una vegada establerts els períodes de vacances quedarà reflectit en els quadrants 
de serveis anuals. 
 
La prefectura del cos donarà còpia dels quadrants relacionats anteriorment als 
delegats de personal de la Policia i notificarà, amb antelació suficient, qualsevol 
modificació dels mateixos per tal de poder subsanar-los sense perjudici de les 
parts.” 
 
Segon.- Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni per l’aplicatiu 
de registre telemàtic de convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat 
social, d’acord amb el Reial Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic 
de convenis. 
  
Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=665.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=675.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=785.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=820.0 

 

 

Resultat de la votació: Modificació puntual del Pacte de condicions del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles. 13 Vots a favor, (grup 
municipal, JuntsXCat – Banyoles, ERC- Junts per Banyoles). 2 Abstencions, 
(grup municipal Sumem Banyoles – Alternativa municipalista). S’aprova 
per majoria absoluta.  
 

2.5.- Ratificació  del decret dictat per l'Alcaldia en relació a la imposició de 
penalitats a l'empresa contractista dels serveis de neteja als edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l'Ajuntament de 
Banyoles.- 

Vist que l’Alcaldia, en relació a la imposició de penalitats a l’empresa contractista 
dels serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen de 
l’Ajuntament de Banyoles, ha dictat el Decret que a continuació es transcriu 
íntegrament: 
 
DECRET 2020DECR000080 del dia 15 de gener de 2020: 
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Vist l’informe del responsable del contracte, de data 10 de gener de 2020 posa de 
manifest el següent: 
 
“Que una part de l’escola de la Draga abans de començar les classes el dia 7 de 
gener de 2020, i després de les vacances escolars (21 de desembre 2019 al 7 de 
gener de 2020) no s’havia fet la neteja de moltes aules, la majoria del primer pis 
de l’escola. Que tampoc s’havia planificat ni executat cap neteja a fons de les 
establertes al contracte superior a diària i a mensual. 
De la mateixa manera, l’escola Baldiri Reixac no s’havien dut a terme cap neteja 
amb una freqüència superior a la diària i mensual, essent tota la zona d’infantil la 
que es veia en un estat més lamentable. 
 
Que la clàusula 12.5 del plec de condicions en referència al compliment del 
contracte i penalitzacions estableix: 
 
“El contractista haurà de complir el contracte dintre del termini total fixat per a la 
seva realització i si s’escau, els terminis parcials que es puguin fixar en el contracte 
i executar-lo d’acord amb els compromisos adquirits en el document contractual. 
 
En el cas d’incompliment per part del contractista, l’òrgan de contractació podrà 
imposar penalitzacions al contractista i l’import d’aquestes no exclourà la 
indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Ajuntament. 
 
Si l’Ajuntament opta per la imposició de penalitats, prèvia tramitació de l’expedient 
corresponent, els imports de les penalitats es faran efectius, mitjançant la deducció 
dels mateixos en els documents de pagament. En tot cas, la garantia respondrà de 
l’efectivitat de les penalitats d’acord amb el que disposa l’article 100.a) del TRLCSP. 
 
A més es podran imposar penalitzacions al contractista quan incor 
ri en alguna de les causes previstes a continuació, aplicant el que disposa l’article 
212 del TRLCSP, sens perjudici que s’acordi la resolució del contracte atenent a la 
gravetat de l’incompliment o del dany causat: 
 
a)  Per compliment defectuós.  
 

El grau d’importància de l’incompliment ve determinat per una lletra A, B o C 
que representa la seva importància i fixa l’import a deduir per dia 
d’incompliment. 
 
En el incompliment de grau A no caldrà requeriment previ, es constatarà i es 
notificarà al contractista. En els graus B i C es requerirà al contractista, indicant 
el termini per esmenar l’incompliment, si no es compleix en aquest termini es 
procedirà a notificar la penalització. 
 
El contractista tindrà un termini d’audiència de tres dies des de la data de 
notificació, per a presentar al·legacions, si l’òrgan de contractació de 
l’Ajuntament no les contesta estimant-les dins el termini de deu dies, 
s’entendran denegades. 
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La decisió de l’òrgan de contractació es notificarà al contractista, deduint-se la 
penalitat imposada en la factura del mes següent. 

 

PENALITZACIONS 
Clàusula  Descripció Grau Import 

5.2 PPT 
(*) 

L’incompliment o valoració deficient de les neteges 
de freqüència diàries o setmanals per cada 
equipament, amb informe del responsable del 
contracte. 

A 300 € 

5.2 PPT 
La valoració deficient en dos informes trimestrals 
consecutius del seguiment de la neteja d’un mateix 
equipament. 

B 800 € 

5.2 PPT 

L’incompliment o valoració deficient de les neteges 
de freqüència superior a la mensual per cada 
equipament, d’acord amb l’informe de valoració 
semestral que elabori cada cap de servei o d’àrea. 

B 600 € 

5.2 PPT 
La reincidència en la comissió d’incompliments de 
grau A constatats en, com a mínim, dos informes 
semestrals de control de qualitat conjunt. 

B 2.000 € 

5.3, 5.4, 
5.5 i 5.6 

PPT 

L’incompliment de les obligacions específiques per 
a cada tipus d’equipament, amb informe del 
responsable del contracte. 

B 600 € 

 L’incompliment molt greu de les obligacions 
assenyalades en el plec de clàusules que afectin la 
continuïtat i la regularitat de la prestació de 
serveis. 

C 4.000 € 

 La paralització dels serveis objecte del contracte. C 7.000 € 
(*) PPT: Plec de Prescripcions Tècniques de l’annex 1.” 
 
 

Que d’acord amb l’inspecció efectuada el dia 7 de gener de 2020, es desprèn que: 
 

 Incompliment o valoració deficient de les neteges mensuals o amb 
freqüència superior (3 cops anys o anuals) de les escoles de la Draga i 
Baldiri Reixac.  
 

Per tant, el tècnic sotasignat proposa l’aplicació de les següents penalitats: 
 

 2 penalitzacions de grau B, de 600€ cada una, corresponents a les escoles 
de la Draga i Escola Baldiri Reixach, per valoració deficient de les neteges de 
freqüència superior a la mensual, amb un total de 1.200 €. 

 
Per tant, d’acord amb la clàusula 12.5 del plec de clàusules administratives del 
contracte dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que 
depenen de l’Ajuntament de Banyoles, es proposa aplicar la penalització de 1.200 
€”. 
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Vist l’article 12.5 del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte. 
 
Atès que l’Alcaldia pot exercir accions administratives, fins i tot en assumptes de la 
competència d’altres òrgans, d’acord amb el que preveu 21-1 k) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local. 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència 
 
DECRETA: 
 
PRIMER.- Incoar l’expedient d’atribució de penalitats a l’empresa Ilunion Limpieza 
y Medio Ambiente SA., adjudicatària  del servei de neteja de dependències.  
 
SEGON.- Acordar la imposició a l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA.  
les següents penalitats : 
 
Penalitat Grau B escola de la Draga 

per valoració deficient de les neteges 
de freqüència superior a la mensual 

600€ 

Penalitat Grau B escola Baldiri Reixac 

per valoració deficient de les neteges 
de freqüència superior a la mensual 

600€ 

 
Les penalitats esdevindran fermes en cas que no es presentin al·legacions per part 
de la empresa contractista en el termini d’audiència indicat i es procedirà a la 
minoració de la facturació corresponent, en aquest cas. 
 
TERCER.- Requerir a l’empresa per tal que procedeixi a realitzar els treballs no efectuats 
especificats a l’informe del responsable del contracte, consistent en: 
 

 Escola Baldiri Reixac i Escola de la Draga: 

TIPUS 4: escoles públiques:  
Diar

i 

2 
c/
s 

Setm
. 

Me
s 

3 
c/an

y 

Anua
l 

1.- NETEGES DIÀRIES DE LES AULES I DESPATXOS             
1.1. Aules X           
1.2. Despatxos X           
1.3. Escales escombrada amb serradures segons 
paviment) X           
1.4. Vestíbuls, passadissos i ascensors X           
1.5. Treure la pols del mobiliari (taules, cadires, etc.) X           
2. FREGAT DE TERRES (amb especial cur de racons 
i             
sota mobles             
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2.1. Aules i passadissos, amb especial incidència en les 
aules i espais d'Educació Infantil X           
2.2. WC i lavabos (interiors i exteriors) X           
2.3. Despatxos   X         
2.4. Vestíbuls i entrades X           
2.5. Escales i ascensors   X         
2.6. Abrillantament paviments           X 
3. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCAMENT             
A CONTENIDORS             
3.1. Buidar papereres X           
3.2. Recollida d'escombraries i abocament de 
contenidors X           
4. NETEJA DE LAVABOS             
4.1. Neteja d'aparells sanitaris, aigüeres, miralls, etc. X           
4.2. Repàs de les rajoles   X         
4.3. Col·locació de sabó, paper WC. X           
4.4. Neteja a fons de superfícies enrajolades         X   
5. NETEGES GENERALS I VIDRES             
5.1. Neteja de passamans, poms i portes, així com les 
fustes que hi hagi a mitja alçada de les parets dels 
aularis.       X     
5.2. Neteja a fons de pissarres, mobiliari, lleixes, etc.         X   
5.3. Neteja i fregat a fons de taules i cadires de les aules 
i altres dependències         X   
5.4. Treure la pols, adhesius, teranyines, taques de les 
parets i sostres       X     
5.5. Vidres interiors i exteriors de fàcil accés (sense 
escales especials)   X         
5.6. Vidres interiors i exteriors de difícil accés         X   
5.7. Neteja de difusor, lluminàries, reixes de ventilació i 
climatització         X   
5.8. Neteja a fons de radiadors, extintors, reixes de 
ventilació i aparells de climatització         X   
5.9. Neteja de persianes interiors           X 
6. MENJADORS I CUINES             
6.1. Neteja general del menjador i cuina       X     
(Habitualment anirà a càrrec de l'empresa responsable 
del servei d'àpats de l'escola, però caldrà que 
ordinàriament es netegi un cop al mes. Durant les 
vacances escolars (Nadal, Setmana Santa, Estiu, etc.), i 
sempre que hi hagi activitats organitzades o autoritzades 
per l'Ajuntament (casals, estades, etc.) caldrà 
incrementar la neteja general a una freqüència diària X           
 
 
QUART.-Atorgar a l’empresa contractista un termini d’audiència de 3 dies perquè 
formuli al·legacions si ho considera oportú.  
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CINQUÈ.-Trametre el present acord a l’empresa contractista i al responsable del 
contracte. 
 
SISÈ.- Comunicar el present acord al Servei de Gestió Tributària de la Corporació a fi 
i efecte de liquidar l’import de les penalitats, una vegada aquestes esdevinguin 
fermes. 
 
SETÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal de la Corporació a fi i 
efecte que procedeixi a la compensació entre l’import de les penalitats liquidades i el 
saldo creditor a nom de l’empresa contractista existent en aquell moment, d’acord 
amb allò que disposa  la clàusula 12.5 del plec de condicions. 
 
VUITÈ.-Sotmetre aquest decret a ratificació del Ple municipal en la propera sessió 
plenària que es celebri. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer. Ratificar el Decret 2020DECR000080 dictat per l’Alcaldia el dia 15 de 
gener de 2020, en relació a la imposició de penalitats a l’empresa Ilunion Limpieza 
y Medio Ambiente, S.A., contractista dels serveis de neteja als edificis municipals i 
altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Segon. Comunicar l’acord a l’empresa contractista, als efectes pertinents. 
 
Tercer. Traslladar l’acord al Responsable del contracte i als Serveis de Gestió 
Tributària i de Tresoreria, al efectes pertinents. 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=882.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=895.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=942.0 
 
 
 
Resultat de la votació : Ratificació del Decret dictat per l'Alcaldia en relació 
a la imposició de penalitats a l'empresa contractista dels serveis de neteja 
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als edificis municipals i altres equipaments que depenen de l'Ajuntament 
de Banyoles. S’aprova per unanimitat.  
 

3.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1.- Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal per a 
bonificació de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, (ICIO).- 

Vista la sol·licitud de data 23 de desembre de 2019 presentada pel Sr. X. O. S. 
actuant en representació de l’ens CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY (RGE 
E2019022546), en virtut de la qual demana la bonificació del 95% de la quota de 
l’Impost sobres Construccions, Instal·lacions i Obres regulada al punt 4.3 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 5 corresponent a la comunicació prèvia d’obres de millora 
de la zona de serveis del Centre Ocupacional i Especial de Treball “El Puig” situat al 
carrer Catalunya, núm. 36 (expedient X2019008835), al·legant poder ser 
considerades obres d’especial interès o utilitat municipal. 
 
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.  
 
Atès que en la documentació obrant en l’expedient d’obres en règim de comunicació 
(X2019008835) es justifica que les obres a realitzar es centren en la millora dels 
serveis del centre ocupacional, concretament a la zona del servei de teràpia 
ocupacional, amb un pressupost d’execució material de 9.521,22 €. 
 
Vist l’informe emès al respecte pels Serveis Econòmics que consta en el present 
expedient X2020000431, 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 
 
Atès que aquesta regidoria considera que les obres comunicades, consistents en la 
millora de la zona de serveis del Centre Ocupacional i Especial de Treball “El Puig” 
situat al Carrer Catalunya, núm. 36, que acull i gestiona el treball de persones 
disminuïdes psíquiques de la comarca, es troben entre aquelles que cal declarar 
d’especial interès o utilitat municipal. 
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D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els 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 municipal les obres de millora de la zona de serveis del 
Centre Ocupacional i Especial de Treball “El Puig” situat al carrer Catalunya, núm. 
36 comunicades pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany (expedient X2019008835) 
i pressupostades en 9.521,22 €. 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=973.0&endsAt=1005.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=982.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1000.0 
 
 
 
Resultat de la votació: Declaració d’obres d’especial interès o utilitat 
municipal per a bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres. S’aprova per unanimitat.  
 

3.2.- Modificació de crèdits núm 08/2020 per transferència entre partides.- 

Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits, per transferències entre partides 
de l’Àrea de Serveis a les Persones en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit 
consignat en diferents partides finalistes del capítol IV del Pressupost de 2020 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal.  
 
En virtut de l’explicitat, el Ple de la Corporació,  adopta els següents acords:  
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 08/2020, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
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Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següent quadre: 
 

Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

40 33321 48934 
Teatre. Subv. Ass. Prom. Esp. 
inf/juvenil-Programació teatre familiar 

-20.000,00   

40 33300 48933 
Museus. Subv. Amics Museus. Prom. 
Museus i patrim. Hist/art 

-700,00   

43 23105 48953 
Joventut. Subv. Coord. Entit Lleure. 
Activitats lleure anuals 

-4.000,00   

40 33321 48935 
Teatre. Subv. Té Tela - Programació 
teatre familiar 

  20.000,00 

40 33300 22799 Museus. Activitats museus   700,00 

43 23105 48956 
Joventut. Subv. Fundació Estany.- 
programa inclusió 

  4.000,00 

      TOTAL -24.700,00 24.700,00 

 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols.  
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1005.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1010.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1057.0 
 
 
Resultat de la votació: Modificació de crèdits núm.  08/2020 per 
transferències entre partides. 9 Vots a favor, (grups municipal JuntsXCat – 
Banyoles ). 6 Abstencions, (grups municipals, ERC-Junts per Banyoles – 
Sumem Banyoles – alternativa municipalista). S’aprova per majoria 
absoluta.   
 

4.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
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4.1.- Resolució de l'al·legació presentada i aprovació provisional de la 
modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit de la regulació general 
d'usos a la zona centre comercial.- 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 28 d’octubre de 
2019  va aprovar inicialment la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit de la 
regulació general d’usos a la zona centre comercial, redactat per l’arquitecta 
municipal Sra. M. D. C. V. 
 
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 14 de novembre 
de 2019, en el BOP nº 217 de 13 de novembre de 2019, en el tauler d’edictes de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Durant el termini d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació per part del Sr. 
Jaume Butinyà i Sitjà, en nom de ERC-Junts per Banyoles en data 26 de novembre 
de 2019 (E2019020743). 
 
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento en data 19 de novembre de 2019 (S2019012053.  
 
En data 5 de febrer de 2020 (E202002047) es rep l’informe favorable del 
Subdirector General de Aeropuertos y Navegación Aérea del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Digital. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 23 de gener de 2020, pel que 
fa a l’al·legació presentada per ERC-Junts per Banyoles, obrant a l’expedient. 
 
Atès que l’adopció del present acord en matèria d’aprovació de planejament 
urbanístic és competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i els articles 53.2 c) i 
114.3 K) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   
 
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada per el Sr. Jaume Butinyà i 
Sitjà, en nom de ERC-Junts per Banyoles en data 26 de novembre de 2019 
(E2019020743) en base a l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 23 de 
gener de 2020, que s’aprova a efectes de motivació. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit de la regulació general d’usos a la zona centre comercial, redactat per 
l’arquitecta municipal Sra. Sra. M. D. C. V. 
 
TERCER.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
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El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1078.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1092.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1163.0 
 
 
Resultat de la votació: Resolució de l’al·legació presentada i aprovació 
provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit de la 
regulació general d’usos a la zona centre comercial. S’aprova per 
unanimitat.  
 

 

4.2.- Verificació de la Modificació Puntual del TR del PGOU per a la dotació 
d'equipament públic l'immoble emplaçat al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i 
Carrer Divina Pastora, 38.- 

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 28 d’octubre de 2019, va adoptar, entre 
d’altres l’acord d’aprovar provisionalment la modificació puntual del TR del PGOU 
per a la dotació d’un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i Carrer 
Divina Pastora, 38, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Sra. M. D. C. V.  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 17 de desembre de 
2019 va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la referida modificació puntual del 
TR del PGOU, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat pel Ple de la Corporació, que completi la 
memòria amb la ponderació de l’impacte de les actuacions prevists en les finances 
públiques de les administracions responsables d’acord amb l’article 59 del TRLUC.  
 
Vist que s’ha procedit a completar la memòria en el sentit demanat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona.  
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del TR del PGOU per a la 
dotació d’un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i Carrer Divina 
Pastora, 38, redactat per l’arquitecta municipal Sra. Sra. M. D. C. V.. 
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El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1174.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1188.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1221.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1245.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1255.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1274.0 
 
 
Resultat de la votació: Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual 
del TR del PGOU per a la dotació d’un equipament públic al Carrer Jacint 
Verdaguer, 17 i Carrer Divina Pastora, 38. 9 Vots a favor, (grups 
municipals, JuntsXCat – Banyoles). 4 vots en contra, (grup municipal ERC – 
Junts per Banyoles). 2 Abstencions, (grup municipal Sumem Banyoles – 
Alternativa municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 

4.3.- Adhesió de l'Ajuntament de Banyoles a l'Estratègia Catalana de la 
Bicicleta 2025. 

Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjançant  l’Acord 
GOV/160/2019, de 5 de novembre, publicat al DOGC núm. 7997, de 7 de novembre 
de 2019, l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025), impulsada pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat en col·laboració amb altres departaments.  
 
Vist que l’Estratègia catalana de la bicicleta 2025 neix de la voluntat de construir un 
full de ruta clar i determinat per retornar definitivament a la bicicleta un 
protagonisme, històricament perdut, a la nostra mobilitat i que sigui una peça de 
canvi per a una mobilitat més amable i sostenible a les nostres ciutats.  
 
Vist que l’actual organisme de governança de la Generalitat en les polítiques de la 
bicicleta és la Mesa de la Bicicleta, que aplega diferents departaments de la 
generalitat i de l’Administració local conjuntament amb entitats del sector bicicleta. 
És dins d’aquesta governança participativa que va sorgir la necessitat de definir una 
estratègia de la bicicleta que permetés definir i millorar les polítiques i les accions i 
fer-ne el seguiment. En l’elaboració d’aquesta Estratègia, també han participat les 



 
 
 
 

29 

 

diferents administracions i experts i entitats del sector de la bicicleta, la mobilitat, 
el turisme, la salut, etc.  
 
Atès que l’estratègia agrupa les seves accions en tres pilars principals. Un primer 
que té l’objectiu de promocionar la mobilitat en bicicleta en la nostra mobilitat 
quotidiana, tant en els entorns urbans com en els metropolitans, amb la seva 
positiva complementarietat amb el transport públic per a distàncies més grans. Un 
segon pilar, que està basat en les polítiques de promoció econòmica del territori 
mitjançant el cicloturisme, l’esport i el lleure en bicicleta; la riquesa i diversitat del 
nostre territori són ideals per ser conegudes i viscudes en bicicleta. Finalment, el 
tercer pilar està enfocat a objectius i accions transversals de governança, formació i 
finançament.  
 
Atès que l’Estratègia com a recull de polítiques a implementar és un compromís del 
Govern de la Generalitat, que n’ha estat finalment el redactor i qui l’ha aprovat. 
Però, alhora, l’Estratègia també són un conjunt de línies i polítiques per 
promocionar la bicicleta des de les altres administracions, institucions, empreses i 
organismes. Així, té la clara voluntat que s’hi adhereixin la resta d’administracions 
per ajudar a aquesta transformació necessària dels paradigmes de mobilitat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles té l’interès de desenvolupar i fomentar un 
model de mobilitat sostenible, segur, saludable, eficient, equitatiu i racional que 
millori la qualitat de vida dels habitants del municipi, i que s’estableix com una de 
les seves prioritats, per avançar cap a aquest model, la promoció de l’ús dels 
desplaçaments de vianants i de ciclistes i la reducció de l’ús del vehicle privat. 
 

Atès que per tal de donar cohesió a la xarxa ciclista existent, establir uns criteris 
clars per al seu disseny i planificació i, en definitiva, ordenar, fomentar i donar valor 
qualitatiu a la mobilitat en bicicleta, entenent-la com un dels eixos principals de la 
mobilitat sostenible dins del municipi, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada 
en data de 28 d’octubre de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar 
definitivament el Pla Director de la Bicicleta. Aquest Pla pretén donar totes les eines 
per facilitar i augmentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport a Banyoles, 
fent que aquest sigui un mitjà de transport apte per a tothom, segur, competitiu 
amb la resta de mitjans i potent en quant a usuaris. 

Atès que, aquest pla, té l’objectiu principal d’augmentar el nombre de 
desplaçaments en bicicleta a Banyoles, així com millorar la seguretat dels mateixos, 
assolint una ciutat més inclusiva, més segura, amb menys emissions i més 
saludable. Per això, abordarà el disseny de l’espai públic pedalable tenint en 
compte, entre altres, els següents criteris: 
 

- Facilitar els itineraris aconsellats per a bicicletes i dotar-los de continuïtat. 
- Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris, eliminant barreres 

físiques artificials. 
- Fomentar la seguretat viària, condicionant les seccions i les interseccions per 

tal de garantir una mobilitat segura 
- Millorar la senyalització específica per a ciclistes, etc. 
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Atès que l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025) té encaix en el model 
de mobilitat sostenible que té interès en desenvolupar l’Ajuntament de Banyoles, 

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. 

En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer.- Manifestar la voluntat d’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a l’Estratègia 
Catalana de la Bicicleta 2025, aprovada en data 5 de novembre de 2019 pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya, per poder impulsar les actuacions vinculades a 
l’àmbit de competència municipal de forma alineada amb la resta d’actors adherits i 
ajudar a aquesta transformació necessària de la mobilitat. 
 
Segon.- Designar com a persona coordinadora tècnica en representació d’aquest 
Ajuntament a la Sra. X. F. B.  
 
Tercer.- Formular el compromís d’aquest Ajuntament en l’elaboració, en un termini 
de 6 mesos, del Programa d’actuació triennal per al terme municipal de Banyoles. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Secretaria de la Mesa de la Bicicleta del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1285.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1295.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1375.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1414.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1420.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1453.0 
 
 
 
Resultat de la votació: Adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a l’Estratègia 
Catalana de la Bicicleta 2025. S’aprova per unanimitat.  
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5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No hi ha assumptes sobrevinguts.  

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

6.1.- Moció del Grup Municipal Sumem Banyoles al Ple de l'Ajuntament de 
Banyoles, per l'organització d'esdeveniments esportius "Residu Zero".- 

Els residus en general, i el plàstic en concret, està esdevenint un dels problemes 
ambientals més greus del planeta, amb unes concentracions al medi ambient (no 
només curos fluvials, mars i oceans, sinó ja a tots els nivells de la xarxa tròfica) 
que van  creixent a ritmes accelerats. Els esdeveniments esportius de gran escala 
es converteixen sovint en petits desastres en miniatura, degut a la generació d’un 
volum exagerat de residus provinents majoritàriament de l’ús d’elements de plàstic 
d’un sol ús (plats, coberts, gots , ampolles, bosses), embolcalls de gels o barretes 
energètiques, propaganda (cartells), cintes per delimitar, o fins hi tot roba, estores 
de gesta artificial i moquetes, entre molts altres. La ciutat de Banyoles no pot 
seguir essent còmplice d’aquesta ciri global  del plàstic, i menys tenint en compte 
l’assistència de milers d’espectadors i competidors en les cites esportives més 
emblemàtiques de la ciutat, com la triatló, la volta ciclista o algunes cites 
internacionals. En aquesta línia, grans cites esportives com la Marató de Londres va 
canvia l’any 2019 el prop d’un milió d’ampolles de plàstic dels avituallaments per 
vasos biodegradables i càpsules d’aigua lliures de plàstic. Alguns clubs esportius de 
la ciutat Banyoles, i per tal de reduir la generació de deixalles i a favor de la 
sostenibilitat, han fet un esforç admirable retirant les màquines de venda 
d’ampolles de plàstic d’un sol ús i distribuint bidons reutilitzables. Però creiem que 
Banyoles ha de fer un pas més i incorporar l’estratègia de Residu Zero durant 
l’organització d’actes de gran afluència de participants i espectadors a la ciutat com 
ho són els esdeveniments esportius.  

L’organització ha d’implementar mesures de prevenció en l’ús del plàstic (refús), 
reducció (i eradicació) de generació de residus, i reutilització i recollida selectiva del 
residu, en ordre decreixement d’importància.  

Amb l’objectiu d’incorporar l’estratègia e residu Zero en l’organització 
d’esdeveniments esportius, el gruo SUMEM BANYOLES, proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents  

ACORDS:  

1) Elaborar per cada esdeveniment esportiu (*), un Pla de Gestió de Residus 
encaminat a disminuir la generació de residus, tant durant la planificació 
com durant l’execució de l’esdeveniment. L’Ajuntament de Banyoles i 
l’entitat organitzadora han de vetllar pel compliment estricte d’aquest Pla i 
garantir, mitjançant avaluació posterior, que l’esdeveniment esportiu s’ha 
realitzar segons el Pla.  

2) El Pla ha d’incloure mecanismes eficients de prevenció en la generació de 
residus d’oficina (paper) i comunicació (propaganda, cartells flyers), 
senyalització (cartells, cintes), residus d’actes de presentació i protocol·laris 
i reunions, etc. El Pla ha d’incloure molt especialment mecanismes per 
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eliminar completament l’ús d’elements de plàstic d’un sol ús (plats, coberts, 
gots, ampoller d’aigua, bosses), així com els complements (estores, etc) de 
material artificial. Si no hi ha possibilitat de prevenció en la generació del 
residu, el Pla ha d’incloure mecanismes eficients de gestió els residus, 
encaminats a aconseguir el 100% en la reutilització.  

3) El Pla ha d’establir els mecanisme per a minimitzar el consum energètic i 
d’aigua (il·luminació, ofimàtica, climatització) i la no generació de 
contaminació ambiental durant l’esdeveniment. L’Ajuntament de Banyoles 
ha de vetllar per tal que, durant la cita esportiva, es compleixi amb el 
Reglament d’Activitats de l’Estany pel que fa al soroll i el màxim de decibels 
permesos segons el RAE, la contaminació lumínica, i la circulació de 
vehicles.  

4) El Pla ha d’establir els mecanismes de foment de la conscienciació ambiental 
i la protecció de l’entorn entre els participants a l’esdeveniment esportiu 
(esportistes, públic, voluntaris, etc), incloent l’encoratjament als participants 
per tal de disminuir els residus que generen quan consumeixen gels o 
barretes energètiques i respecte el consum d’aigua.  

(*) Esdeveniment esportiu d’àmbit nacional (Volta ciclista a Catalunya, 
Campionats de Catalunya, Copa Catalana), espanyols (campionats d’Espanya), 
europeu o mundial (Campionat del món, copes del món) de qualsevol disciplina.  

 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1461.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1478.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1605.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1691.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1738.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1853.0 

 

S’aprova per unanimitat.  

6.2.- Moció del Grup Municipal Sumem Banyoles al Ple de l'Ajuntament de 
Banyoles, en suport a la Jornada de Lluita del proper 8 de març de 2020.- 

El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una 
jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu 
treball coma mitjà de vida. Entenem aquesta jornada com una eina de demostració 
de força i resposta col·lectiva per reivindicar que, davant un sistema que taca 
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sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de 
baix a dalt. Hem estat el conjunt de dones de les classes populars les que 
històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, la lluita contra 
l’explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella que ens nega el dret a una vida 
digna i a una sobirania plena com  a dones, tant als Països Catalans com arreu del 
món.  

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin 
valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques 
imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones 
encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a es 
dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una 
feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de 
pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% 
dels contractes a temps parcial ho són de dones. A més, l’escletxa salarial és una 
realitat que no es tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb 
l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els 
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats 
majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no 
s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les 
dones.  

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de 
pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió  
en drets socials. Mentre l’estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball 
invisibilitzat i imprescindible.  

Com a treballadores hem de patir també l’explotació a la feina i, encara més si  
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar cuinar i cuidar. Les dones 
som les que tenim mes contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, 
percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor 
reconeixement de feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de 
sobirana, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que 
sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos 
una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.  

L’alliberament d’aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només 
serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindicarà 
durant la jornada de lluita del pròxim 8 de març. Una jornada que tindrà, com a un 
dels seus eixos principals, la lluita contra la feminització de la pobresa.  

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el 
carrer, la plaça, la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs 
patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, i durant tota la setmana de 
lluita, i durant tots els dies de l’any, ens convoquem totes, com vam fer les  nostres 
antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i capit 
heteronormativa.  
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Apel·lem així a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de 
l’any, per seguit contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la 
República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.  

En virtut de l’exposat els Grups Municipals ERC-Junts per Banyoles i Sumem 
Banyoles proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles, l’Adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER.-  Donar suport a les mobilitzacions  organitzades per les feministes de 
diferents països  i la vaga general feminista convocada el proper 8 de març. 

SEGON.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.  

TERCER.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, 
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran 
mesura, afecten a dones grans que viuen soles.  

QUART.- Elaboració d’una diagnosi sobre les condicions laborals dels serveis 
externalitzats per part de l’Ajuntament.  

CINQUÈ.- Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l’ajuntament, evitant la contractació amb 
aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol 
dels seus estaments.  

SISÈ.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de l’escletxa salarial i l’eliminació del terra 
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral.  

SETÉ.- Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les 
persones trans.  

VUITÉ.- Valorar la necessitat de personació de l’Ajuntament en els casos penals 
d’assetjament.   

NOVÉ.- Exigim que s’aturi la repressió de la dissidència, no volem més encausades, 
empresonades ni exiliades. Per totes elles, absolució i amnistia!.  

DESÉ.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius 
feministes banyolins.  

 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1860.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1877.0 
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=1995.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2041.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2080.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2130.0 

 

S’aprova per unanimitat.  

PRECS I PREGUNTES:  

 
El debat  d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2140.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2250.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2330.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2815.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2888.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2908.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=2976.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=3235.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=3385.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=4050.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/ff80808170160821017061eb1db6
0093?startAt=4156.0 
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El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
20:39h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 
 

 
  


