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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  

Número:  2/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 25 de gener de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 21:15 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 25 de gener de 2021, 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 21 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 l’acta.  

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa de l’acta de la sessió 
ordinària del dia 21 de desembre de 2020, s’aprova per unanimitat.  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=00m01s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

PRESIDÈNCIA 

2. DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL NOMBRE DE 
PLACES RESERVADES A PERSONAL EVENTUAL (expedient X12111/2020). 

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació del nombre de places reservades a 
personal eventual: 

 
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 a personal eventual. 
 
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 de data 9 de desembre de 2020, 
va aprovar inicialment el pressupost l’exercici 2021 i la plantilla com a 
document integrant, que inclou dos places reservades a personal eventual. 
 
Vista la publicació d’aprovació definitiva del pressupost en el Butlletí Oficial 
de la província de Girona núm.4 de 8 de gener de  2021. 
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Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la 
LBRL 
 
Per tot  l’exposat, es dona compte al ple de la Corporació:  

Que el nombre de places reservades a personal eventual per a 
l’exercici 2020 són dues, una amb el nom de “Coordinador de 
Patrimoni Cultural” i  l’altra amb el nom d’ “Adjunt Alcaldia” amb 
adscripció als Serveis Generals de la Corporació.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=00m06s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dóna per assabentat.  

3. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA. 

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 15 de desembre de 2020 
fins al dia 18 de gener de 2021, concretament, dels següents: 

 Des del número 5.226, de data 15 de desembre de 2020, fins al número 
5.588, de data 31 de desembre de 2020. 

 Des del número 1, de data 4 de gener de 2021, fins al número 129, de data 
18 de gener de 2021. 

Accessibles des de la carpeta de les regidores i regidors en format electrònic.  

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=00m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 5336/2020, DE 21 DE DESEMBRE 
DE 2020, MITJANÇANT EL QUAL ES DESIGNA UN NOU RESPONSABLE DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICS 
MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS QUE DEPENEN DE L’AJUNTAMENT ( 
expedient X2017001595). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, regidora d’Administració, 
qui fa la següent proposta al Ple: 
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En data 21 de desembre de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia 5336/2020, l’alcalde 
de la Corporació va dictar la resolució següent: 
 

En sessió plenària del dia 25 de gener de 2016 es va aprovar l’expedient de 
contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles i, en l’apartat sisè 
de la part dispositiva de l’acord, es va designar al senyor A.C.B. com a 
responsable de l’esmenat contracte administratiu, havent de garantir durant 
tota la durada del contracte que l’execució del contracte es dugui a terme 
d’acord amb les condicions establertes en el contracte, i informant 
oportunament a l’òrgan de contractació sobre qualsevol incidència o 
deficiència detectada. 
 
Actualment el Sr. A.C.B. es troba en situació d’incapacitat temporal per 
malaltia comuna, motiu pel qual es fa necessària la designació d’un nou 
responsable d’aquest contracte administratiu perquè sigui l’encarregat de 
supervisar que el contracte s’executi correctament i que es compleixin les 
obligacions pactades. 
  
La Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) disposa que els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. Per 
tant, ens regirem pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector Públic 
(TRLCSP). Establint-se en l’article 52 del TRLCSP que els òrgans de 
contractació podran designar un responsable del contracte a qui els 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb el fi d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada, dins de l’àmbit de facultats que se li atribueixin. 
 
Per tot l’exposat 

 
RESOLC 

 
PRIMER- Designar al Sr. X.G.G., tècnic de Serveis Generals, com a 
responsable del contracte administratiu de serveis de neteja dels edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament. 

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Sr. X.G.G. i a l’empresa contractista. 

 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es 
celebri. 
 

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 
  
Ratificar el Decret d’alcaldia 5336/2020, de 21 de desembre de 2020, de designa 
del nou responsable del contracte administratiu de serveis de neteja dels edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=00m43s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=01m12s 
Clàudia Massó (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=01m50s 
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.  

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

5. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ, D’ACORD AMB LA LLEI 11/2020, DE 30 DE DESEMBRE, DE 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2021 (expedient 
X2021000240). 

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

ANTECEDENTS DE FET 

I.- En data 31 de desembre de 2020 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de 
l’Estat núm. 341 la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2021 (d’ara endavant Llei 11/2020). 

 
El títol III d’aquesta Llei tracta de les retribucions del personal al servei del 
sector públic establint que, per l’any 2021, les retribucions d’aquest personal 
no podran experimentar un increment global superior al 0,9% respecte a les 
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vigents a 31 de desembre de 2020. Aquest article té caràcter de norma 
bàsica d’acord amb el punt onzè del mateix. 

 
II.- L’article 7 del text del Conveni i del Pacte de condicions de treball del 
personal de l’Ajuntament de Banyoles disposa que l’increment retributiu per 
a cada exercici de vigència serà el que s’estableixi en la Llei de pressupostos 
generals de l’estat. 

 
III.- Consta en l’expedient informe del servei de Recursos humans, de data 
12 de gener de 2021, així com també l’informe de control financer 
permanent de la Intervenció Municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- La Llei 11/2020 de Pressupostos generals de l’Estat, que va entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2021, estableix l’increment de retribucions per 
l’exercici 2021 del personal al servei del sector públic.  

 
Aquesta Llei disposa en el seu article 18.Cinc,  punt 1 i 2, els imports que 
han de percebre els treballadors públics en concepte de salari base i triennis, 
així com de paga extraordinària de juny i desembre i els triennis d’aquestes 
pagues. 

 
I l’article 22, ú, C) d’aquesta Llei 11/2020, estableix els imports del 
complement de destí d’acord amb els diferents nivells establerts. En la lletra 
D) s’estableix que el complement específic assignat al lloc de treball, 
s’incrementarà en el percentatge previst a l’article 18.2, és a dir un 0,9%. I 
la Lletra F) disposa que les gratificacions per serveis extraordinaris 
experimentaran l’increment màxim previst a l’article 18.Dos, en termes 
anuals, respecte als assignats a 31 de desembre de 2020. 

 
II.- En relació al personal laboral, l’art.18. Quatre de la Llei 11/2020 
estableix que la massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en 
el percentatge màxim previst en l’apartat dos del mateix article (això és un 
0,9%), i que estarà integrada pel conjunt de retribucions salarials i 
extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior. 

 
El Conveni de condicions de treball del personal laboral estableix que les 
retribucions del personal laboral tindran la mateixa estructura i seran de la 
mateixa quantitat que les establertes amb caràcter bàsic per a la funció 
pública. Per tant, a aquests efectes retributius, tant de conceptes com de la 
quantia d’aquests, el personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles al qual li 
sigui d’aplicació el Conveni laboral queda equiparat al personal funcionari de 
l’Ajuntament. 

 
III.- L’article 18.Cinc, punts 1 i 2, de la Llei 11/2020, estableix l’import anual 
corresponent a sou base i triennis  dels funcionaris als quals resulta 
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d’aplicació el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, així com els 
imports corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre. I 
l’article 22 de la Llei 11/2020 estableix els imports corresponents al nivell de 
complement de destí.  

 
Els funcionaris de l’Administració local estan dins d’aquest àmbit d’aplicació, 
i els hi correspon percebre els nous imports de salari base, nivell de destí i 
triennis establerts per la Llei 11/2020. 

 
IV.- D’acord amb el que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de Règim local, correspon al ple de la 
Corporació fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels funcionaris.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, amb el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa de serveis generals, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Determinar l’import del Salari base, triennis, pagues 
extraordinàries, triennis de pagues extraordinàries i complement de destí del 
personal laboral i funcionari de la Corporació, d’acord amb els imports fixats 
per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat 
per l’any 2021. 
 
Segon.- Determinar l’import del complement específic fixat en la Relació de 
llocs de treball de la Corporació per l’exercici 2021,  que incorpora tant 
l’increment d’un 0,9% com la part restant  d’actualització corresponent a 
l’any 2021 de la valoració de llocs de treball aprovada pel Plenari de la 
Corporació el 13 de novembre de 2017. 
  
Tercer.- Incrementar en un 0,9%, els complements de lloc de treball com la 
perllongació de jornada i els complements de torn i dies festius , així com 
l’import de les hores extres i gratificacions que tingui dret a percebre el 
personal de la Corporació per a l’exercici 2021. 
  
Quart.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa 
de l’Ajuntament de Banyoles.  
 

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. 



 
 
 
 

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: Joaquím Callís Fernández.  

6. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
EVENTUAL PER A L’ANY 2021 (expedient X2021000499). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

I.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 4 de juliol de 2019, va 
determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 
corporatiu 2019-2023, era d’un, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni 
Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació. 

 
I per resolució de l’Alcaldia 3352/2019, de 5 de juliol de 2019, es va 
nomenar el Sr. Lluís Figueras Casademont com a personal eventual de la 
Corporació, en el lloc de “Coordinador de Patrimoni Cultural”. 

 
II.- Per acord del Ple de la Corporació, de data 2 de desembre de 2019, es 
va aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 
2020, i en la plantilla de personal per l’any 2020, com a document integrant 
de l’expedient es va incorporar un nou lloc de personal eventual anomenat 
“Adjunt Alcaldia”. El pressupost municipal va quedar aprovat definitivament 
en sessió plenària extraordinària de data 7 de gener de 2020. 

 
I per resolució de l’Alcaldia 1184/2020, de 27 de febrer de 2020 es va 
nomenar el Sr. Diego Rodríguez Canti com a personal eventual de la 
Corporació, en el lloc d’ “Adjunt Alcaldia”. 

 
III.- El pressupost de la Corporació per l’exercici 2021 es va aprovar 
inicialment en sessió plenària de 9 de desembre de 2020, i transcorregut el 
termini d’exposició al pública ha quedat aprovat definitivament, essent la 
plantilla un dels documents integrants del pressupost municipal. L’edicte 
d’aprovació definitiva s’ha publicat en el BOP de Girona núm. 4, de 8 de 
gener de 2021. I a la partida corresponent a personal eventual 
d’administració general s’han consignat les retribucions corresponents amb 
l’increment del 0,9% d’aquest llocs per tot l’exercici 2021. 

 
IV.- Consta en l’expedient l’informe emès pel servei de Recursos humans, de 
data 12 de gener de 2021, així com l’informe de control financer permanent 
de la Intervenció municipal.  
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FONAMENTS DE DRET 

 
I.- 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. D’acord amb el mateix article, aquestes 
determinacions només es podran modificar amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos anuals. 

 
Tanmateix, d’acord amb l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les 
bases de règim local, el nomenament i cessament del personal eventual es 
lliure i correspon a l’Alcalde o el President de l’Entitat local, i cessen 
automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el 
mandat de l’autoritat a la que presten la seva funció de confiança i 
assessorament.  

 
II.- El pressupost anual  conté una previsió d’increment de les retribucions 
del personal laboral i funcionari, així com dels membres de la Corporació 
d’un 0,9%, d’acord amb l’increment màxim establert en la Llei 11/2020, de 
30 de desembre de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2021, i per 
tant, el pressupost municipal de l’exercici 2021 conté la consignació de 
crèdit suficient de previsió d’increment de retribucions del 0,9% pel període 
de gener a desembre de 2021. 

   
Per a l’exercici 2021 la retribució anual dels llocs de treball amb 
nomenament de caràcter eventual amb l’increment del 0,9% establert en la 
Llei 11/2020 de Pressupostos generals de l’estat per l’ any 2021 seria la 
següent: 
 

EXERCICI 2021 
LLOC  PERSONA ANUAL 2020 ANUAL 2021 

Coordinador Patrimoni 
cultural L.F.C. 32.552,24 32.845,21 
Adjunt Alcaldia D.R.C.   22.260,00 22.460,34 

  54.812,24 55.305,55 
 
 
III.- D’acord amb el que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de Règim local, correspon al ple de la 
Corporació fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.  

 
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  

 
Únic.- Determinar les retribucions del personal de règim eventual de 
l’Ajuntament, Coordinador de Patrimoni Cultural i Adjunt Alcaldia, per 
l’exercici 2021, que seran per un total de 55.305,55.-€ anuals a percebre en 
14 mensualitats, d’acord amb la meritació efectuada. L’aplicació de l’import 
mensual corresponent es farà de la mateixa manera que la resta d’empleats 
públics. 

 
 
El debat dels punts 5è i 6è es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=02m32s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=03m00s 
Clàudia Massó (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=03m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=05m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=05m20s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=05m50s 
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.  

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  
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7. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE 
BANYOLES REFERIT A 1 DE GENER DE 2020 (expedient X2020002506). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

Des de Secretaria s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
padró municipal d’habitants, referida a l’1 de gener de 2020, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme. 

  
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les 
variacions produïdes en el padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional 
d’Estadística (en endavant INE) en els fitxers d’intercanvi mensual. 

  
En el Butlletí Oficial de l’Estat número 340, del dia 30 de desembre de 2020, 
es fa públic el Reial Decret 1147/2020, de 15 de desembre, pel qual es 
declaren oficials les xifres de població resultants de la Revisió del Padró 
Municipal d’Habitants, referides a 1 de gener de 2020, aprovant-se la xifra 
de població del municipi de Banyoles en 20.053 habitants, que representa un 
increment en relació a l’1 de gener de 2019 de 227 persones més inscrites 
(19.826 habitants). 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 17 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local modificat per la Llei 4/1996, de 10 de gener, assenyala que la 
revisió del padró municipal correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el que 
estableixi la legislació de l’ Estat. 

 
2. L’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, modificat pel 
Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments 
aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a l’1 de 
gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme durant 
l’exercici anterior. 

 
3. La Resolució de 29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, que disposa la 
publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 
General per a l’Administració local, per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal 
s’estableix el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Atès que procedeix aprovar la revisió anual del padró municipal, amb 
referència a l’1 de gener de 2020.  
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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 revisió anual del Padró municipal d’habitants amb 

 referència a 1 de gener de 2020 i que és de 20.053 habitants.  
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a les àrees d’aquest Ajuntament i als 
Serveis d’Intervenció i Tresoreria. 

 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=06m11s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=06m21s 
Clàudia Massó (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=06m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=08m07s 
Jana Soteras (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=08m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=09m30s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=11m00s 
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: Joaquím Callís Fernández.  

 

8. ALTRES ASSUPTES DE CARÀCTER URGENT 

No n’hi ha. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=13m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

II 
PART DE CONTROL 

 
 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS  

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVIVÈNCIA I PROGRÉS 
PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS DE PATINETS ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA 
DEL MUNICIPI DE BANYOLES (expedient X2021000827). 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció presentada pel grup municipal Convivència i progres per a la 
regulació de l’ús de patinets elèctrics a la via pública del municipi de Banyoles i que 
se sotmet al Ple: 

L’Ordenança Municipal de Circulació vigent en aquest Ajuntament 
estableix en el capítol 1 de Finalitat, àmbit d’aplicació i reforma legal, que 
té l’objecte de «desplegar la competència municipal en matèria 
d’ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies de la ciutat de 
Banyoles en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius 
europees d’aplicació, i amb els diferents àmbits competencials que 
s’atorguen als ajuntament en la Llei 7/85 de regulació de bases del Règim 
Local, Llei 8/87 de règim local de Catalunya i Decret 179/95»; estableix 
les normes de circulació d’aplicació a tot el terme municipal; disposa els 
drets i deures dels vianants, dels conductors de vehicles, dels titulars de 
vehicles i de les activitats de transport i dels titulars de les llicències de 
guals; defineix el concepte de vialitat; matisa la normativa específica per 
al barri vel; i reserva el dret d’adaptar les mesures especials de regulació 
i ordenament del trànsit, prohibició o restricció de la circulació, 
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canalització d’entrades i sortides a la ciutat i la reordenació de 
l’estacionament. 

Així mateix, en l’Article 11 de Normes de Comportament del Capítol 3 de 
Circulació de vianants, ordena i normalitza la circulació de vianants a través 
de cinc enunciats que regulen que 

1. «Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells 
destinats, preferentment per la seva dreta» 

2. «Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, 
si no n’hi ha, pels extrems de les illes, perpendicularment a la 
calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se ni 
entorpir el pas a altres usuaris» 

3. «Els vianants que utilitzin un pas de vianants, amb semàfor o sense, 
regulat per un agent de circulació han de complir les seves 
indicacions» 

4. «En els passos de vianants regulats amb semàfor, els vianants han 
de respectar els senyals o fases que els afectin, així com qualsevol 
altre tipus de senyalització específica de la via pública» 

5. «Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. 
Si no estan habilitades per fer-ho, han de voltar-les». 

L’apartat sisè de l’Article 33 de Condicions de circulació corresponent al 
Capítol 7 de Zones de vianants especifica que: 

«En l’espai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, 
s’admet la circulació de bicicletes, de patins, patinets i monopatins o 
aparells similars, amb les limitacions establertes en aquesta 
Ordenança». 

I en l’article 35 de Zones de prioritat invertida del mateix capítol 7 de 
Zones de vianants determina que: 

«L’Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de 
vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels vianants. Les 
bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta 
de vehicles però no sobre els vianants». 

El capítol 11 Usos restringits de la via pública concreta en l’apartat 2 de 
l’article 55 de 

Limitacions precisa que: 

«La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells 
similars s’han d’atendre a les prescripcions següents: 

a) No poden circular per la calçada. 
b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per 
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les zones degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, 
places i zones de vianants, amb precaució i adequant la seva 
velocitat a la dels vianants. Els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats de persones majors d’edat. 

c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle». 
 

L’Ordenança Municipal de Circulació vigent és un document d’utilitat 
pública apropiat i pertinent que ha certificat la seva validesa a partir 
d’una descripció detallada i ordenada de les condicions de circulació pel 
terme municipal, tan en els trams urbans d’alta densitat com a les 
àrees de menor volum i, de maneres específica, al bari vell. És doncs, 
una ordenança que ha resultat profitosa i efectiva per regular una 
circulació ordenada pel municipi però que per causa de l’evolució dels 
temps i les noves formes de transport que ha introduït la tecnologia, 
més enllà de les necessàries revisions que la sostenibilitat exigeix -i 
que no són l’objecte d’aquesta moció-reclama una modificació puntual 
per adaptar-la a l’aparició i proliferació de patinets elèctrics als carrers 
de Banyoles. 

És una modificació pertinent des del punt de vista normatiu que haurà 
de contribuir a repartir l’espai urbà de manera raonada i evitar-hi la 
competència per la mateixa parcel·la urbana entre vianants i patinets 
elèctrics, millorar la mobilitat i establir els principis bàsics per a la 
progressiva normalització de mitjans de transport ciutadà no 
contaminants i sostenibles a la ciutat de Banyoles. I correspondrà a 
l’equip de govern decidir les particularitats d’aquest nou capítol, article 
o apartat a les ordenances en base als criteris tècnics oportuns. 

Atès que l’Estat Central en ús de la seva competència exclusiva ha 
publicat una normativa que regula l’ús del patinet, concretament el 
Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, pel que es modifica el 
Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003, de 21 de 
novembre i el Reglament General de Vehicles, RD 2822/1998, de 23 
de desembre en matèria de mesures urbanes de trànsit. 

Ateses aquestes raons, el grup municipal Convivència i Progrés 
proposa l’aprovació dels acords següents: 

1. Que en el termini màxim de 15 dies el cap de la policia local emeti 
un informe amb les modificacions que ha introduït la nova 
normativa estatal en matèria de circulació de patinets per la via 
pública. 

2. Que en la propera sessió plenària d’aquesta corporació, es porti a 
aprovació un text modificat de l’Ordenança Municipal de Circulació 
de Banyoles que, adaptant-se a la normativa vigent, reguli l´ús del 
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patinet elèctric a la via pública 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=13m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=13m58s 
Secretària 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=14m35s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=16m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=18m50s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=19m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El portaveu del grup municipal Convivència i Progrés sol·licita que es retiri la moció 
presentada per a la regulació de l’ús de patinets elèctrics a la via pública del 
municipi de Banyoles de l’ordre del dia i per unanimitat  dels assistents així 
s’acorda, de conformitat amb el que disposa l’article 23 del Reglament Orgànic 
Municipal, en relació amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals.  

10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVIVÈNCIA I PROGRÉS 
PER A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, EN LA 
MODALITAT DE TRNSFERÈNCIA DE CRÈDIT, MINORANT LA QUANTITAT DE 
L’IMPORT DE 87.988 EUROS DE LA PARTIDA 10001 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE 2021 A LA PARTIDA 15210 DEL MATEI PRESSUPOST 
(expedient X2021000828). 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció presentada pel grup municipal Convivència i progres i que se 
sotmet al Ple: 

En el pressupost pel 2021 aprovat pel plenari de l’Ajuntament de Banyoles el 
dimecres 9 de desembre de 2020 hi quedà inclosa un augment de 246.016 
euros a 334.004 euros en l’apartat de Remuneracions dels òrgans de govern 
inclòs al Capítol 1. La causa d’aquest increment del 35% que suposava un 
augment de 87.988 euros al pressupost municipal fou producte d’un error 
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causat per una duplicitat de partides que la interventora d’aquesta 
corporació advertí en aquell mateix plenari.  

L’Alcalde senyor Miquel Noguer Planas expressà en el mateix ple d'aprovació 
del Pressupost el propòsit d’esmena del govern municipal per corregir la 
incorrecció tècnica que causà la duplicitat citada i, en conseqüència, 
esmenar l’alteració en les consignacions pressupostàries del Capítol 1. En 
absència de cap altra proposta, seguint els procediments administratius 
pertinents, la quantitat corresponent a l’excés de partida s’inclourà en el 
romanent de tresoreria municipal quedant a disposició de l’equip de govern 
per derivar aquesta consignació a d’altres partides a través de modificacions 
de crèdit o canvis de partida.  

Les polítiques municipals d’habitatge han quedat desproveïdes de recursos al 
pressupost municipal, una circumstància que fa difícil l’execució de projectes 
consistents en aquesta matèria. L’Ajuntament de Banyoles té habitatge en 
propietat i disposa del fons del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, de 
constitució i gestió obligatòria per a tots els municipis que obtinguin cessions 
d'aprofitament en la gestió urbanística d'un fons de sòl, immobles, 
habitatges i recursos econòmics de propietat municipal que haurà de 
constituir un patrimoni separat de la resta de béns municipal.  

El Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge té com a objectiu fer efectiu el dret 
de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat; possibilitar el 
creixement correcte del municipi i la millora de la qualitat de vida; Intervenir 
en el mercat per abaratir els preus del sòl; Facilitar la implantació de 
sistemes urbanístics (zones verdes, equipaments, etc.); i protegir i tutelar el 
sòl no urbanitzable d’acord amb el marc normatiu vigent. És doncs un 
aparell de gestió del patrimoni municipal associat a l’habitatge que 
incrementaria de manera substancial el seu valor com a mecanisme de 
millora de les condicions de vida a partir de la vinculació directa amb un 
programa de polítiques municipals pròpies relatives a aquesta matèria.  

D'acord amb la Base 7a i 8a de les Bases d'execució del Pressupost 
Municipal en les quals s'estableixen els procediments per a les modificacions 
de crèdit, el grup municipal Convivència i Progrés proposa l’aprovació del 
següent acord:  

1.Que, previ els informes pertinents, es porti a aprovació plenària d’acord 
amb el marc normatiu vigent una modificació pressupostària, en la modalitat 
de transferència de crèdit, minorant la quantia de 87.988 euros de la partida 
10001 del pressupost municipal de 2021 aprovat el 9 de desembre de 2020 
a la partida del mateix pressupost 15210 corresponent a recursos per 
habitatge. 
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Aquesta moció, un cop sotmesa a votació, no s’ha aprovat. 

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.  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=19m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=19m31s 
Secretària 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=20m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=22m24s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=23m40s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=25m50s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=32m03s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=35m11s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=36m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=43m05s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=45m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=45m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=46m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=46m05s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=46m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PRECS I PREGUNTES  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=46m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=53m55s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=60m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=60m44s 
Miquel Cuenca (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=67m45s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=68m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=68m08s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=72m33s 
Miquel Cuenca (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=74m11s 
Jana Soteras (Sumem) 
 



 
 
 
 

20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=75m41s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=78m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=78m43s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=81m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=81m48s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=83m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=90m40s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=96m54s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=102m14s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=110m00s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=113m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=113m47s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=113m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=114m00s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=114m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=114m15s 
Albert Tubert (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=114m44s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=ALG3e_rTiOY#t=116m32s 

Miquel Noguer (JxCAT) 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les  21.15 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener  
de 2021 ha quedat en 21 pàgines.  
 


