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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  

Número: 14 /2020 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 21 de desembre de 2020 
Horari: de 19:00 h a les 20:45 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 21 de desembre 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  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
R.M.M.A.  
 
Interventora  
A.P.P. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 
2020, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 9 de desembre de 2020 i 
de l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 de desembre 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 a les actes.  
 
No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa les actes de la sessió 
ordinària del dia 30 de novembre de 2020, de la sessió extraordinària del dia 9 de 
desembre de 2020 i de la sessió extraordinària del dia 14 de desembre de 2020  
s’aproven per unanimitat.  

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=00m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PRESIDÈNCIA 

2.- Donació de compte de la sentència 195/2020, de 25 de novembre, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, 
procediment abreujat 139/2020 ( expedient X2020006691). 

L’Alcalde dóna compte de la sentència 195/2020, de data 25 de novembre de 2020, 
notificada en data 1 de desembre de 2020, per la qual es desestima la demanda 
interposada per la Sra. JLB, contra la resolució d’Alcaldia dictada per l’Ajuntament 
de Banyoles en data 31 de gener de 2020, que desestima la reclamació presentada 
d’abonament de les diferències retributives respecte a l’import de complement 
específic. 

La demandant al·legava que la resolució suposava una discriminació salarial en 
base a la data d’ingrés. Sostenia que es vulnerava el dret d’igualtat establert a 
l’article 14 CE i vulneració del dret a la tutela judicial efectiva. 

L’Ajuntament de Banyoles es va oposar argumentant que l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 13 de novembre de 2017, que aprovava una nova valoració  
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i relació de llocs de treball, va establir un nou complement específic de caràcter 
gradual, en un termini de quatre anys a partir del gener de 2018, i que s’aplicava 
de forma diferenciada pels agents integrats en el cos en aquell moment i pels 
agents de nova incorporació 

La sentència conclou que no s’ha vulnerat el dret a la igualtat i no discriminació de 
l’actora. L’Ajuntament de Banyoles no ha donat a supòsits idèntics un tractament 
amb diferents conseqüències jurídiques. Als agents de nova incorporació entre els 
anys 2018 a 2021 se’ls ha donat igual tracte, retribuint-los d’igual manera i amb la 
mateixa fórmula el complement específic gradual, de conformitat amb l’acte 
administratiu que així ho regula. 

Imposició de costes: no s’imposen. 

Contra aquesta sentència no es pot interposar cap recurs. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=00m33s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

3.- Donació de compte de decrets de l'Alcaldia. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació dels Decrets d’alcaldia dictats des del dia 24 
de novembre de 2020 fins al dia 14 de desembre de 2020, resolucions des del 
número 4852 fins al número 5225. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=01m23s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

4.-Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Banyoles al Pla de serveis de 
Xaloc per a la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, concretament, respecte al règim de 
funcionament de la delegació de la gestió i recaptació dels expedients 
sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari (expedient 
X2020012704). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, regidora d’Administració, 
qui fa la següent proposta al Ple: 

De conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL i l’article 7 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), aquest Ajuntament va 
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aprovar delegar a la Diputació de Girona diverses facultats de gestió, 
recaptació i inspecció de diferents tributs i altres ingressos de dret públic  
amb l’aprovació del conveni de delegació de les facultats de gestió i 
recaptació d’ingressos en concepte d’expedients sancionadors per infraccions 
de la normativa de trànsit viari, de data 2 de desembre de 2019. 

L’any 2015 es van aprovar dos normes amb un calat transcendental en les 
administracions públiques, com són la Llei 39 i 40, d’1 d’octubre de 2015, 
que van entrar en vigor l’any 2016. Aquestes dues normes han substituït la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC).   

Concretament, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (LRJSP), a diferència de la LRJPAC, dedica tot un capítol a la regulació 
dels convenis i el seu article 49, en regular el seu contingut estableix: 

 “(...) h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles 
següents: 

 
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser 

superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini 
superior. 

2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a 
l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció.” 

Tanmateix, la seva Disposició addicional vuitena regula l’adaptació dels 
convenis vigents subscrits amb anterioritat a l’aprovació de la norma 
esmentada tot establint: 

“1. Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració 
pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents s’han d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres 
anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini 
de vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu 
l’article 49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini 
de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un 
temps indefinit en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En 
aquests casos el termini de vigència del conveni és de quatre 
anys a comptar de l’entrada en vigor de la present Llei. 

2. Tots els organismes i les entitats, vinculats o dependents de 
qualsevol Administració pública i independentment de quina sigui la 
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seva naturalesa jurídica, existents en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, han d’estar inscrits en l’Inventari d’entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local en el termini de tres mesos a comptar 
de l’entrada en vigor esmentada.” 

D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, van quedar sense 
efecte, per no haver estat adaptats, els convenis subscrits amb anterioritat a 
l’aprovació de la norma, la Llei 40/2015, sense que això afecti no obstant als 
acords de delegació adoptats pels respectius Ajuntaments, els quals recullen 
expressament l’abast i contingut de les delegacions conferides i acceptades 
pel Ple de la Diputació de Girona, que resten vigents. L’efecte doncs, rau 
únicament en el règim de funcionament de la prestació del servei regulat al 
conveni i signat entre les parts, règim que d’altra banda, també ve recollit 
en bona part en el Pla de serveis aprovat per XALOC per a la realització de 
les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic. 

L’acord del Consell Rector que va aprovar el Pla de serveis per a la prestació 
del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de 
dret públic de XALOC l’any 2006, establia que el conveni que les parts 
havien de subscriure en el moment de la delegació únicament era l’expressió 
de les administracions signants “mitjançant el qual es concreta la realització, 
per part de la Xarxa Local de Tributs, de les facultats de gestió”.  

Aquestes facultats de gestió consten descrites a l’Annex I de l’acord de Ple 
adoptat en data 2 de desembre de 2019 per aquest Ajuntament i acceptat 
per la Diputació de Girona per acord plenari de 17 de desembre de 2019. Per 
tant, el contingut del conveni no és més que una reiteració d’aquestes 
funcions recollides a l’annex esmentat, amb l’expressió d’aquells altres 
aspectes relatius a la forma en què XALOC durà a terme, prestarà o exercirà 
les funcions delegades. Aspectes, tot ells -com s’ha exposat- recollits en el 
Pla de serveis per a la realització per part de XALOC de les facultats 
delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic aprovat el 2006. 

Tanmateix, cal recordar que de conformitat amb el que disposa l’article 7 del 
TRLHL, és l’acord de delegació i no el conveni (que en tot cas el 
complementa o desenvolupa) el que fixa l’abast i contingut de la delegació. 
En aquest sentit, l’apartat b) de l’article 8 del Reglament general de 
recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, estableix que 
la recaptació dels deutes la gestió dels quals estigui atribuïda a l’entitat local 
es podrà portar a terme: 
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 “Per altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan s’hagi 
establert així legalment, quan s’hagi formalitzat amb aquests ens el conveni 
corresponent o quan s’hagi delegat aquesta facultat en aquests ens, 
(...)” 

El nou règim jurídic dels convenis regulats a la LRJSP no és operatiu en el 
marc de la delegació de competències en matèria de gestió i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, ja que la delegació d’aquesta matèria 
té un esperit de continuïtat que va, amb caràcter general, molt més enllà del 
màxim d‘anys de vigència que permet la normativa de règim jurídic del 
sector públic actual pels convenis.  El fet de subscriure cada vuit anys un 
nou conveni per regular els aspectes que ja estan recollits al Pla de serveis 
aprovat per XALOC és inoperatiu, sobretot, quan es pot aprovar mitjançant 
l’acord corresponent que el règim de delegació de les competències 
conferides es regula segons l’establert al Pla de serveis aprovat per l’entitat 
delegada, sense perjudici evidentment del dret de revocació o renúncia que 
ostenten ambdues administracions.   

En data 7 de juliol de 2020, el Consell Rector de XALOC ha derogat el Pla de 
serveis aprovat el 2006 i ha aprovat un de nou per a la realització per part 
de XALOC de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic (BOP de Girona núm. 135 de 15 
de juliol de 2020), actualitzat  i més desenvolupat, que regula a part dels 
ingressos de dret públic que es poden delegar i les funcions que implica la 
delegació conferida per les entitats locals de forma clara i precisa, el règim de 
funcionament per a la prestació del servei, tot incidint en els mateixos 
aspectes o àmbits regulats al/s conveni/s. 

Es considera necessari adoptar un acord per aprovar que la delegació 
conferida en el seu moment, així com les posteriors ampliacions en el seu 
cas, es regeix d’ara en endavant per l’establert al Pla de serveis per la 
prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i d’altres 
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona, així com les 
modificacions que puguin operar al llarg de la vigència de la delegació. 

Consta a l’expedient l’informe jurídic de data 10.12.20 i l’informe de 
conformitat de la Intervenció Municipal. 

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

Primer.-. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles al Pla de serveis de 
XALOC per a la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, aprovat pel Consell Rector de XALOC 
(BOP Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020), pel que fa al règim de 
funcionament de la delegació de la gestió i recaptació dels expedients 
sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit viari i les 
modificacions que puguin operar, en substitució del conveni subscrit per 
aquest Ajuntament i la Diputació de Girona l’any 2019. 

Segon.- L’adhesió al Pla de Serveis de Xaloc per a la prestació del servei de 
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, 
aprovat pel Consell Rector de XALOC queda sotmès a la condició suspensiva 
de l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions 
derivades d’aquest en els exercicis corresponents.  

Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i a XALOC als 
efectes oportuns. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=01m34s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=01m57s 
Clàudia Massó (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=03m27s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=03m35s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=03m49s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=03m51s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

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

Vots a favor (10) 

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. 
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GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

Abstencions (5) 

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

En contra (2) 

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

COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS 

5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de 
l’ordenança fiscal número 6, reguladora de les taxes per la prestació de 
serveis i activitats administratives, l’ordenança fiscal número 11, 
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic local i aprovació definitiva de la modificació de 
l’ordenança general de preus públics municipals (expedient 
X2020007576). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, regidora d’hisenda i serveis 
econòmics, qui fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 

I.- El dia 19 d’octubre de 2020 el Ple de la Corporació va acordar aprovar 
provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 6, reguladora 
de les taxes per la prestació de serveis i activitats administratives, 
l’Ordenança Fiscal número 11 reguladora de les taxes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i va acordar 
aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de Preus Públics. 
 
II.- L’expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província número 206, del dia 26 d’octubre de 2020, al 
Punt Diari del dia 29 d’octubre de 2020 i al Tauler d’Edictes electrònic de 
l’Ajuntament a efectes d’exposició pública pel període de trenta dies hàbils. 
 
III.- Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat el dia 4 de 
desembre de 2020, registre d’entrada municipal número E2020017986, una 
al·legació per part del col·lectiu de taxistes de Banyoles contra l’acord 
provisional de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les 
Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local, concretament, contra la Taxa per Reserva de la via pública per parada 
de taxi.  
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En l’escrit d’al·legacions es sol·licita la reducció de la tarifa de la Taxa per 
reserva de la via pública amb parada de taxi inclosa en l’Ordenança Fiscal 
núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local, al·legant que recentment s’han reduït les 
parades de reserva de taxi a la via pública i que, per tant, la superfície 
ocupada és menor. 
 
IV.- Consta en l’expedient l’informe emès pels Serveis Territorials pel qual 
s’informa que la reserva de la via pública amb parada de taxis de 91,74 m2 
s’ha reduït en 21,34 m2 i que actualment mesura 70,40 m2 (32 ml llargada 
x 2,20 ml amplada). 
 
També consta en l’expedient l’informe tecnicoeconòmic de la taxa per 
reserva de la via pública amb parada de taxi, de conformitat amb el que 
disposa l’article 25 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 (en 
endavant TRLLRHL), pel qual es posa de manifest que, un cop aplicats els 
criteris i paràmetres establerts en la vigent Ordenança Fiscal núm. 11 que 
permeten definir el valor de mercat de la utilitat derivada de l’aprofitament 
especial del domini públic constitutiu del fet imposable sobre la base de la 
superfície del terreny de domini públic ocupada actualment (70,40 m2), la 
tarifa proposada (46,50 Euros/trimestre per cada llicència d’autotaxi) està 
referenciada al valor de mercat i no excedeix del valor que tindria per a un 
privat la utilitat derivada de la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
 
Així com l’informe emès pels Serveis Econòmics pel qual s’informa 
favorablement l’estimació de l’al·legació presentada pel Col·lectiu de taxistes 
de Banyoles perquè es constata que s’ha reduït la superfície d’ocupació de la 
reserva de la via pública amb parada de taxi, que serveix de base per definir 
el valor de mercat de la seva utilitat derivada, i que, per tant, és necessari 
determinar mitjançant estudi econòmic la quantia de la taxa per reserva de 
la via pública per parada de taxi prenent com a base la superfície del terreny 
de domini públic ocupada actualment. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- L’article 17.1 del TRLRHL disposa que els interessats poden presentar 
reclamacions a les modificacions de les ordenances fiscals aprovades 
provisionalment, en allò que fa referència a la modificació en qüestió que es 
correspon amb l’expedient que es sotmet a informació pública. I en el 
present supòsit, el col·lectiu de taxis ha presentat al·legació contra 
l’ordenança fiscal número 11, reguladora de les taxes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, que va ésser 
aprovada provisionalment en sessió plenària del dia 19 d’octubre de 2020. 
 
II.- De conformitat amb el que disposa l’article 24.1.a) del TRLRHL l’import 
de les tarifes previstes per la utilització privativa i l’aprofitament especial del 
domini públic es fixarà prenent com a referència el valor que tindria en el 
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mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, si els béns 
afectats no fossin de domini públic, i que, a tal fi, les ordenances fiscals 
podran senyalar en cada cas, atenent la naturalesa específica de la utilització 
o de l’aprofitament especial de què es tracti, els criteris i paràmetres que 
permetin definir el valor de mercat de la utilitat derivada.  
 
III.- D’acord amb l’article 25 del TRLRHL els acords d’establiment de taxes 
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic han 
d’adoptar-se a la vista d’informes tècnic-econòmics en els que es posi de 
manifest el valor de mercat. Informe que consta en l’expedient. 
 
IV.- Els capítols VI i VII, sobre bases i tarifes, respectivament, de la vigent 
Ordenança fiscal número 11 reguladora de les taxes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, estableixen els 
criteris i paràmetres que permeten definir el valor de mercat de la utilitat 
derivada, entre els quals figura l’article 6.1 que diu que es prendrà com a 
base la superfície del terreny de domini públic ocupada per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial. 
 
V.- D’acord amb l’article 17.3 del TRLRHL finalitzat el període d’exposició 
pública, les corporacions locals adoptaran els acords definitius que 
procedeixin, resolvent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovant 
la redacció definitiva de la ordenança, la seva derogació o les modificacions 
a que es refereix l’acord provisional. (...) 
 
De conformitat amb el mateix precepte, apartat quart, en tot cas, el text 
íntegre de les ordenances o de les seves modificacions hauran d’ésser 
publicats en el butlletí oficial de la província sense que entrin en vigor fins 
que s’hagi portat a terme aquesta publicació. 
 
I vista la competència del Ple d’acord amb el que disposa l’article 22.2.e) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons 
redacció donada per la Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per la modernització del govern local, en relació amb l’article 
52.2.f) 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, i amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa de serveis econòmics, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent 

ACORD 
 

PRIMER.- Estimar l’al·legació presentada pel col·lectiu de taxistes de 
Banyoles, pels motius que consten a la part expositiva d’aquest acord i de 
conformitat amb els informes que consten a l’expedient.  
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SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals 
que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2021, que tot seguit es 
detallen i figuren com a document annex I del present acord:  
 

 Ordenança fiscal número 6, reguladora de les taxes per la prestació 
de serveis i activitats administratives 

 Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 

 
TERCER.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança general de 
preus públics municipals que ha de regir a partir del dia 1 de gener de 2021, 
i que figura com a document annex I del present acord.  
 
QUART.- Els presents acords que entraran en vigor l’1 de gener del 2021 
mantindran la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a les persones interessades i publicar-lo 
en la forma establerta per l’article 17.4 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. 
 

ANNEX I  

A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I 
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS  
 
Ordenança fiscal número 6, reguladora de les taxes per la prestació 
de serveis i activitats administratives 
 
S’incorpora un nou apartat, apartat 6.7, relatiu a la taxa per drets d’examen 
per la presentació a les proves d’accés a les places convocades per 
l’Ajuntament de Banyoles, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 

6.7. TAXA PER DRETS D’EXAMEN PER A LA PRESENTACIÓ A 
LES PROVES D’ACCÉS A LES PLACES CONVOCADES PER 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES. 
 
 Drets d’examen, per cada convocatòria  20,00 € 

 Disposició addicional: 
  
Les persones que acreditin estar inscrites a 
l’atur tindran una reducció de la quota del 
100%. En aquest supòsit, els aspirants hauran 
d’acreditar estar inscrits com a demandants 
d’ocupació en el servei d’ocupació de Catalunya. 

 



 

12 

 

   

 Normes de gestió:  
 
a) La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació 
mitjançant els models habilitats a aquest efecte 
per l’Ajuntament. L’ingrés es realitzarà a 
l'entitat bancària autoritzada o a la Caixa 
Municipal, si està operativa, abans o en el 
mateix moment de presentar la sol·licitud, i no 
s’admetrà el pagament fora de tal termini. 
 
b) La falta de pagament de la taxa en el termini 
assenyalat en el paràgraf anterior determinarà 
la no admissió de l’aspirant a les proves 
selectives. La sol·licitud d’inscripció al procés 
selectiu haurà d’anar acompanyada del 
justificant d’ingrés de l’autoliquidació. 
 
c) No procedirà la devolució de la taxa en 
haver-se acreditat el fet imposable a la data de 
presentació de la sol·licitud.   

 
 

Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 
 
 S’incorpora una disposició addicional segona amb el contingut següent: 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA  
 
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la 
utilització o aprofitament especial del domini públic no es 
desenvolupi, es prorratejaran les tarifes en quotes per €/dia aquelles 
que estan establertes en quanties fixes per mes, trimestre, 
temporada o any, per tal de realitzar les funcions de gestió tributària 
que s’escaiguin en relació als fets imposables que no s’hagin produït. 

 
 S’incorpora en l’annex 11.3 “Taxa per ocupació de la via pública amb 

taules i cadires” una disposició transitòria segona amb el contingut 
següent: 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Exclusivament per a l’exercici 2021 s’aplicarà una reducció del 50% 
en les tarifes establertes en l’annex 3 de la vigent ordenança fiscal 
núm. 11.  

 



 

13 

 

 Es modifica la tarifa de l’annex 11.12 “Taxa per reserva de la via pública 
amb parada de taxi” amb el contingut següent:  

 
1. Per reserva de parada en la via pública per cada 

llicència d’autotaxi 
 

 Preu trimestral 46,50 € 
 
 
Ordenança General de Preus Públics Municipals,  
 
 S’incorpora una disposició addicional amb el contingut següent: 

  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o 
l’activat no es presti o desenvolupi, es prorratejaran les tarifes en quotes per 
€/dia o dia lectiu, segons s’escaigui en funció del fet imposable de cada 
preu, aquelles que estan establertes en quanties fixes per mes, bimestre, 
trimestre o any, per tal de realitzar les funcions de gestió tributària que 
s’escaiguin en relació als fets imposables que no s’hagin produït. 
 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=04m04s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=04m17s 
Gemma Feixas (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=05m40s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=06m23s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=06m43s 
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=09m03s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
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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 (6) 

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

GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández.  

En contra (2) 

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT PÚBLICA 

6.-Aprovació de la pròrroga del conveni marc de col·laboració subscrit 
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Servei Català de Trànsit en matèria de 
seguretat viària (expedient X12742/2020). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Lluís Costabella Portella, regidor de policia, qui fa 
la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 

I. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 
2016, va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de Banyoles en matèria de seguretat viària i l’annex 5 
al conveni marc referit a la col·laboració en matèria de control d’estupefaents 
amb aportació de kits de detecció de substàncies i material de suport amb 
l’Ajuntament de Banyoles, essent subscrits en data 23 de desembre de 2016. 

II. Els pactes setè i quart, respectivament, del conveni marc de col·laboració 
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Banyoles en matèria de 
seguretat viària i de l’annex 5 al conveni marc referit a la col·laboració en 
matèria de controls d’estupefaents i material de suport, estableixen una 
vigència de quatre anys des de la seva signatura, tot preveient que en 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest podran acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 

El pacte setè del conveni marc de col·laboració estableix in fine que els 
convenis de col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrants com 
a annexos al present conveni marc. 
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III. Ha emès informe favorable el Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Banyoles,  el qual consta en l’expedient.  

FONAMENTS DE DRET 

I.- El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, 
sota la modalitat de convenis que obligaran a les administracions intervinents 
des del moment de la seva signatura.  

II.- La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, 
econòmica i administrativa en les relacions interadministratives “es 
desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos 
en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis 
administratius que subscriguin (article 57). També l'article 70 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local preveu la formalització 
de convenis com a instrument de cooperació interadministrativa. 

III.- L’ article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, atribueix als municipis competències en matèria de 
regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina , per mitjà d’agents propis, 
del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de 
les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes 
quan no estigui atribuïda a una altra administració. 

IV.- El Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les 
competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i 
seguretat viària i la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei 
Català de Trànsit disposa que el Departament d’Interior és el responsable de 
l’execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant 
el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per 
reglament. 

V.- L'article 2.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei 
Català de Trànsit preveu la possibilitat que tant el Departament d’Interior com 
el Servei Català de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els 
ens locals, en el marc de les seves respectives competències. 

VI.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’ú d’octubre, de Regim Jurídic del Sector 
Públic, disposa que els convenis tenen una duració de quatre anys, podent 
acordar-se la pròrroga pel termini de fins a quatre anys addicionals. 
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa de serveis generals, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD  

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni marc de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament de Banyoles i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat 
viària, per un període addicional de quatre anys a partir del dia 23 de 
desembre de 2020 i fins el dia 23 de desembre de 2024. L’acord de pròrroga 
d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específics signats 
i vigents. 

Segon.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit i donar-ne trasllat a 
l’àrea de Seguretat Pública. 

Tercer.- Facultar l’Alcalde la Corporació per a subscriure el document de 
pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=13m57s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=14m04s 
Lluís Costabella (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=15m03s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=15m16s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=15m18s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

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

Vots a favor (17) 

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

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández.  

7.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i 
Creu Roja per a la gestió i ús de l’embarcació propietat de Creu Roja a 
disposició de la Policia Local de l’Ajuntament de Banyoles, en matèria 
formativa i en matèria de serveis de prevenció i assistència en emergències 
aquàtiques a l’Estany de Banyoles (expedient X12629/2020). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Lluís Costabella Portella, regidor de policia, qui fa 
la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- La Creu Roja disposa des de l’any 2003 d’una embarcació de socorrisme 
ubicada a les instal·lacions del Club Natació Banyoles que pot ser utilitzada 
per la policia local, o altres departaments de l’Ajuntament de Banyoles com 
protecció civil, per algun motiu que hagi estat prèviament consensuat i 
autoritzat per l’Ajuntament amb el consentiment exprés de la Creu Roja.  
 
L’objectiu tant de la policia local com el de la Creu Roja és sumar esforços, 
mitjans humans i materials per tal de poder oferir serveis de prevenció i 
assistència sanitària amb mitjans aquàtics durant les proves esportives i 
activitats lúdiques o formatives que es realitzin dins l’Estany de Banyoles i 
que organitzi o coorganitzi l’Ajuntament juntament amb la Creu Roja. 
 
Motiu pel qual es vol formalitzar un nou conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Banyoles i la Creu Roja que pretén donar continuïtat a la 
política d’accions socials, assistencials i preventives a les aigües de l’Estany, 
així com mantenir una col·laboració estreta entre les dues entitats i que té 
per objecte les matèries següents:  
 

 Serveis de prevenció i assistència sanitària aquàtica 
 Formació acadèmica del cicle formatiu salvament i socorrisme 
 i cessió de l’ús de l’embarcació a favor de la policia local de Banyoles i 

a favor d’altres entitats com protecció civil, amb prèvia autorització. 
 
II. Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que 
disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic així com l’informe de la secretària municipal i l’informe de 
conformitat de la Intervenció Municipal. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
I. En virtut del previst en l'article 111 del Reial decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals 
vigents en matèria de Règim Local, les Entitats Locals poden concertar els 
contractes, pactes o condicions, sempre que no siguin contraris a l'interès 
públic, a l'ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 
En semblants termes, l'article 86.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, 
estableix que les Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, 
convenis o contractes amb persones tant de Dret Públic com a Privat, 
sempre que no siguin contraris a l'Ordenament Jurídic, ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès 
públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic 
que en cada cas prevegi la disposició que ho reguli. 
 
II. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local preveu que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en 
l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal en els termes previstos en el propi article. I en els mateixos 
termes l’article 66.1 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 
atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena d’activitats i 
prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat de veïns. 
 
III. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències 
de publicitat activa en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria 
de transparència. 
 
IV. 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, i amb el dictamen favorable de la 
comissió informativa de seguretat pública, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
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ACORD 

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i 
Creu Roja per a la gestió i ús de l’embarcació propietat de Creu Roja a 
disposició de la Policia Local de l’Ajuntament de Banyoles, en matèria 
formativa i en matèria de serveis de prevenció i assistència en emergències 
aquàtiques a l’Estany de Banyoles, que s’adjunta com a annex a aquest 
acord. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual pels imports i anys que 
es detallen a continuació, corresponent a la despesa compromesa per 
l’Ajuntament de Banyoles prevista en el conveni en concepte de 
manteniment de l’embarcació, amb càrrec a la partida pressupostària 
32.13200.21400  “Seguretat i Ordre Públic. Rep. i manteniment 
embarcació”, d’acord amb el següent detall: 
 
 

Anualitat 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

Núm. 
operació 
prèvia 

2020 32.13200.21400 3.000,00 € 920200003761 

2021 32.13200.21400 3.000,00 €  

2022 32.13200.21400 3.000,00 €  

2023 32.13200.21400 3.000,00 €  

TOTAL DESPESA 
PLURIANUAL CONVENI 

12.000,00 € 
 

 
La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de les anualitats del 2021, 2022 i 2023. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents necessaris per fer 
efectiu aquest acord. 
 
Quart. Notificar aquest acord a Creu Roja i donar compte d’aquest acord a 
les àrees de Seguretat, Serveis a les Persones, Serveis Econòmics i Serveis 
Territorials. 
 
Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
ANNEX 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i la Creu 
Roja per a la gestió i ús de l’embarcació propietat de Creu Roja a 
disposició de la Policia Local de l’Ajuntament de Banyoles, en 
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matèria formativa i en matèria de serveis de prevenció i assistència 
en emergències aquàtiques a l’Estany de Banyoles. 
 
A Banyoles, a la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, en la seva condició d’Alcalde-
President de l’AJUNTAMENT DE BANYOLES, amb domicili fiscal al passeig de 
la Indústria, núm. 25, 17820 BANYOLES, assistit en aquest acte per la 
Secretària de la Corporació, Sra. R.M.M.A. 
 
I, de l’altra, el Sr. J.M.R.P., com a President del Comitè Comarcal de la Creu 
Roja Espanyola al Pla de l’Estany. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat que intervenen, la 
capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte  
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER. Que la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i 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, regulen, entre les 
tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals 
és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
SEGON. Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals 
hauran de facilitar la utilització dels mitjans públics i l’accés a ajudes 
econòmiques per a la realització de les activitats d’aquestes entitats. 
 
TERCER. Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i 
la col·laboració d’accions de benestar social, de serveis assistencials i 
socials, amb especial atenció a col·lectius i a persones amb dificultats per a 
la seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per 
sinistres i, en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, 
compatible amb l’esperit de la institució. Tot això, sota els principis 
d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, 
Unitat i Universalitat. 
 
QUART. Que la Creu Roja compta amb una pòlissa de responsabilitat civil 
que cobreix les activitats realitzades o, si s’escau, una assegurança de riscos 
professionals. 
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CINQUÈ. Que entre l’Ajuntament de Banyoles i la Creu Roja existeix 
l’interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats mediambientals, 
preventives i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps 
d’actuació, per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de la 
població. 
 
D’acord amb els antecedents de col·laboració i, a fi de garantir el 
desenvolupament de la col·laboració entre ambdues parts i a l’empara dels 
articles 240 i concordats del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquestes 
subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER. OJECTE DEL CONVENI 
 
Aquest conveni de col·laboració té per objecte la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Banyoles i la Creu Roja en les matèries següents: 
 

 serveis de prevenció i assistència sanitària aquàtica 
 formació acadèmica del cicle formatiu salvament i socorrisme 
 i cessió de l’ús de l’embarcació a favor de la policia local de Banyoles i 

a favor d’altres entitats com protecció civil, amb prèvia autorització. 
 
SEGON. COMPROMISOS DE LA CREU ROJA 
 
La Creu Roja Pla de l’Estany es compromet a: 
 
2.1.- COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AQUÀTICA 
 
Continuar col·laborant en matèria de serveis de prevenció i assistència 
sanitària amb mitjans aquàtics en les proves esportives i activitats lúdiques 
o formatives que es realitzen dins l’Estany de Banyoles i que organitzi o co-
organitzi l’Ajuntament de Banyoles (no entitats de caire privat o lucratiu que 
en aquest cas han de demanar el servei directament a Creu Roja), prèvia 
petició de l’Ajuntament i subjecte a la disponibilitat d’efectius per part de 
Creu Roja. 
Si Creu Roja no disposés d’efectius, podria cedir puntualment per aquell acte 
l’embarcació a l’Ajuntament d’acord amb allò previst en el pacte següent. 
 
El dispositiu estaria format per: l’embarcació de Classificació SOLAS Grup 3 
Classe S amb matrícules 8ª-BA-5-2-03 i  BAN 1521 BM , dotada amb 1 
persona patrona de navegació bàsica, més un màxim de 2 persones 
socorristes aquàtiques i equipada amb una farmaciola per a realitzar cures 
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d’emergència, més l’equip d’oxigen teràpia, equips de protecció individual 
segons les més recents indicacions de les autoritats sanitàries, elements de 
socors (flotador més corda) i llauna de rescat aquàtica d’emergència. 
 
Les funcions d’aquest servei serien: 
 

- Romandre a la zona on es celebra l’activitat o esdeveniment durant 
l’horari previst. 

- Estar en contacte amb els organitzadors durant la celebració de 
l’activitat o esdeveniment. 

- Dispensar l’assistència sanitària que s’escaigui als pacients i traslladar-
los en les condicions que redueixin al mínim els riscos de mort o de 
seqüeles derivades de la lesió pròpiament dita o bé de les condicions 
de trasllat en sí mateixa fins al dispositiu sanitari terrestre. 

 
2.2.- COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA FORMATIVA 
 
Creu Roja, com a col·laboradora en la formació acadèmica del Cicle Formatiu 
Salvament i Socorrisme que es du a terme a l’Institut Pere Alsius de 
Banyoles, i amb l’interès compartit amb l’Ajuntament de Banyoles per a la 
formació dels alumnes de dita formació, es preveu la utilització de 
l’embarcació propietat de Creu Roja per a les pràctiques formatives, quan 
aquestes impliquin l’ús de l’embarcació. 
 
2.3.- CESSIÓ DE L’ÚS DE L’EMBARCACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE 
BANYOLES I A ALTRES ENTITATS COM PROTECCIÓ CIVIL PRÈVIA 
AUTORITZACIÓ. 
 
L’embarcació de socorrisme ZODIAC III amb matrícules8ª-BA-5-2-03 i  BAN 
1521 BM, propietat de la Creu Roja i amarrada a les instal·lacions del Club 
Natació Banyoles, podrà ser utilitzada per part de la Policia Local i de la Creu 
Roja, previ al compliment de la normativa interna de l’ús a l’Estany de 
Banyoles. 
 
En els casos que la Policia Local utilitzin l’embarcació, i aquests no 
corresponguin a una emergència, es comunicarà prèviament el seu ús a la 
Creu Roja per tal d’assegurar una bona gestió i funcionament de 
l’embarcació. 
 
Així mateix, també podrà ser utilitzada per altres departaments de 
l’Ajuntament de Banyoles així com Protecció Civil que per algun motiu hagin 
estat autoritzats per l’Ajuntament amb el consentiment previ i exprés de la 
Creu Roja. 
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TERCER.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 
L’Ajuntament de Banyoles es compromet a: 
 
2.1.Col·laborar tècnicament i materialment en tot allò que li sigui possible 
per al compliment dels objectius i prioritats compartides establertes en 
aquest conveni. 
 
2.2.Barca de socorrisme. Les despeses aniran repartides de la següent 
manera: 
 

- Assegurança a càrrec de la Creu Roja. 
- Manteniment i combustible serà a càrrec de l’Ajuntament de 
Banyoles. Aquestes despeses les farà efectives directament 
l’Ajuntament, prèvia presentació de les factures corresponents per 
part dels proveïdors a nom de l’Ajuntament de Banyoles, amb el límit 
de la consignació pressupostària que s’estableixi per a cadascuna de 
les anualitats, de 3.000 €/any. 

 
QUART. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una Comissió Mixta de Seguiment pel control, seguiment i 
coordinació dels acords, així com per a la resolució de dubtes que es puguin 
suscitar en la interpretació d’aquest conveni. Es reunirà les vegades que ho 
creguin convenient les parts i, amb caràcter ordinari, almenys una vegada a 
l’any. 
 
La Comissió estarà formada, per part de la Creu Roja per: 
 

• El President/a del Comitè de la Creu Roja al Pla de l’Estany o en qui 
delegui.  

• Un Vicepresident del Comitè o persona en qui delegui. 
• El tècnic o tècnica que designi la Creu Roja.  

 
I per part de l’Ajuntament: 
 

• L’Alcalde o Regidor/a en qui delegui.  
• El regidor o regidora de Benestar Social.  
• El tècnic o tècnica que designi l’Ajuntament. 

 
CINQUÈ. PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les 
disposicions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals en 
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altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre aquesta 
matèria, comprometent-se a deixar indemne a l'altra part de qualsevol 
responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de 
l’incompliment de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, pertoquen a cadascuna de les parts. 
 
SISÈ. MODIFICACIONS DEL CONVENI  
 
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a iniciativa de 
qualsevol de les parts signants i amb la conformitat d’ambdues, es pot 
modificar el contingut d’aquest conveni mitjançant una addenda. 
 
SETÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i amb efectes 
des del dia 1 de gener de 2020 fins al dia 31 de desembre de 2023, i amb 
possibilitat de pròrroga de quatre anys més. La pròrroga es materialitzarà, 
per mitjà d’una addenda, prèviament a la finalització de la vigència d’aquest 
conveni. 
 
VUITÈ. FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni de col·laboració s’extingirà per les següents causes:  
 

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que 
l’hagin subscrit. 

b) Per finalització de la seva vigència. 
c) L’acord unànime de les parts. 
d) Pel compliment del contingut d’aquest conveni. 
e) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita 

l’opció d’oposar-se a la pròrroga. 
f) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
 
NOVÈ. NATURALESA JURÍDICA DEL CONVENI  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
i pels articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord 
amb el que es determina en el mecanisme de seguiment, vigilància i control 
que es crea en el pacte tercer, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
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I, per acord de les dues parts actuants, signen aquest conveni en el lloc i la 
data que figuren a l’encapçalament. 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=15m26s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=15m30s 
Lluís Costabella (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=18m46s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=18m57s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=19m22s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=19m51s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=20m56s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández.  

Abstencions (2) 

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

8.-Altres assumptes de caràcter urgent. 

No s’escau. 
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II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

9.- Moció dels grups municipals ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-
alternativa municipalista i Convivència i progrés per reduir un 15% les 
retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Banyoles (expedient 
X2020013244). 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària municipal, qui fa una 
lectura de la moció presentada pels grups municipals ERC-Junts per Banyoles, 
Sumem Banyoles-alternativa municipalista i Convivència i progrés: 

Un cop constituït l’Ajuntament de Banyoles sorgit de les eleccions 
municipals del 26 de maig de 2019, el ple extraordinari municipal del 4 de 
juliol de 2019 va establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències 
i indemnitzacions dels membres de la Corporació tal i com consta a l’Edicte 
d’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i 
indemnitzacions dels membres de la corporació publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona número 138 del dia 18 mateix mes. 

Aquest acord representava un augment considerable de la despesa en 
aquest concepte a càrrec dels recursos del municipi que es va traduir en un 
augment del 39 %, respecte de la despesa de 2018, en les retribucions 
destinades als càrrecs de l’equip de govern i que va quedar reflectit en la 
partida corresponent a les retribucions dels òrgans de Govern inclosa en el 
capítol 1 del pressupost del 2020. 

Més enllà de l’impacte inicial que pot generar un increment d’aquesta 
naturalesa en les retribucions dels càrrecs electes, l’anàlisi de la dedicació i 
la diligència en l’exercici de les funcions i les atribucions dels càrrecs 
electes amb dedicació exclusiva o parcial en les administracions públiques 
determina el caràcter, l’oportunitat i la conveniència de les quantitats que 
s’assignen i s’aproven a proposta dels governs, en base a les condicions 
que estableix a legalitat vigent. 

Els indicadors econòmics que es desprenen de les conseqüències de la 
pandèmia COVID19 conclouen que la crisi econòmica ha provocat la 
destrucció de llocs de treball i un augment de la taxa d’atur que ha 
desembocat en una pèrdua del poder adquisitiu en sectors molt amplis de 
la societat. 

Les administracions no són alienes ni de bon tros aquesta crisi. Així, les 
dades i les previsions incloses en el pressupost pel 2021 aprovat pel plenari 
de l’Ajuntament de Banyoles del dia 9 de desembre de 2020, descriuen 
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l’evidència que els ingressos ordinaris d’aquesta corporació experimentaran 
una rebaixa substancial respecte de l’últim exercici. 

La pandèmia COVID19 i la seva repercussió en l’economia ha impulsat que 
diferents institucions polítiques del país i de l’Estat hagin aplicat mesures 
per racionalitzar les retribucions dels càrrecs electes que han tingut 
repercussió als pressupostos dels organismes públics. Són el cas, per 
exemple, dels acords que ha pres el Parlament de Catalunya per reduir de 
manera gradual i progressiva les dietes i els desplaçaments que perceben 
els Diputats; o la decisió del Congrés i el Senat espanyol de congelar les 
retribucions dels Diputats i Senadors durant el 2021 a causa del context 
generat pel COVID19. 

Tenint present que l’edicte de les retribucions per als regidors amb 
dedicació exclusiva o parcial de l’Ajuntament de Banyoles estableix que els 
acords es prenen “sense perjudici que el Ple pugui fer les modificacions que 
cregui oportunes” i ateses les raons que acabem d’exposar, els grups 
municipals ERC- Junts per Banyoles, Sumem Banyoles i Convivència i 
Progrés proposen al ple l’aprovació dels següents punts: 

 
1. Reduir d’un 15% les retribucions dels regidors en règim de dedicació 

exclusiva o parcial i les indemnitzacions per les assistències als 
òrgans de govern fins que els indicadors econòmics descriguin una 
línia de recuperació. 

2. Que el resultant d’aquesta rebaixa temporal de les retribucions dels 
regidors en règim de dedicació exclusiva o parcial i les 
indemnitzacions per les assistències als òrgans de govern es destini 
a partides socials per contrarestar els efectes de la crisi causada per 
la pandèmia COVID19. 

3. Aplicar aquesta reducció amb efectes immediats a partir de la data 
d’aprovació d’aquesta moció. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=21m31s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=22m06s 
Secretària 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=22m56s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
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https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=26m54s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=29m30s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=31m43s 
Jordi Congost (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=40m55s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=41m12s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=43m49s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=44m12s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

Un cop sotmesa a votació, aquesta moció no s’aprova. 

Vots en contra (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 a favor ( 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: Joaquim Callís Fernández.  

 

PRECS I PREGUNTES 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=46m47s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=46m58s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
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https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=55m50s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=75m20s 
Miquel Cuenca (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=77m27s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=79m55s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=80m42s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=82m37s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=83m10s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=84m53s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_fL0a-r60J8#t=94m20s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les  20:45h de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de 
desembre  de 2020 ha quedat en  29  pàgines.  
 


