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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 
DE JULIOL DE 2020 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:00 del vespre del dia 27 de julio 
de 2020, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís Costabella 
Portella i Anna Maria Tarafa Güell i dels Regidors Srs.  Albert Tubert Yani, Clàudia 
Massó Fontàs, Gemma Feixas Mir, Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, 
David Carvajal Carbonell, ( s’incorpora a les 18:57h de la tarda ) Meritxell Satorras 
Català, Albert Masdevall Palomo, Jana Soteras Melguizo, Non Casadevall Sala i 
Joaquim Callís Fernández. 

 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. N.B.G. Hi és present la 
Interventora Municipal, Sra. A.P.P. 
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 19 
de juny de 2020 al dia 15 de juliol de 2020. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2020.2464 de 19 de juny de 2020, al núm. 2020.2873, de 15 
de juliol de 2020, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
 
El debat d’aquets punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=00m01s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020DECR002356 de data 11.06.2020 
de modificació de la composició de la mesa de contractació de caràcter 
permanent. 

Per Decret d’alcaldia 2020DECR002356 de data 11.06.2020, es va resoldre el 
següent: 
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“PRIMER.- Modificar el punt segon del Decret 2018DECR003929 de data 
8.11.2018, i establir la següent composició de la mesa de contractació permanent: 
 
President: 
Titular: Sr. Albert Tubert Yani, Regidor d’Urbanisme i activitats. 
Suplent: Sr. Lluís Costabella i Portella, 3r. Tinent d’Alcalde. 
 
Vocals: 
Titular: Sra. C.P.P., Secretaria accidental de la Corporació. 
Suplent: Sra. I.P.M., Cap dels Serveis d’urbanisme. 
Titular: Sra. A.P.P., Interventora de la Corporació. 
Suplent: Sra. E.G.A., Tècnica de Serveis Econòmics. 
Titular: El/la Cap de l’Àrea o Servei corresponents en funció de la matèria objecte  
del contracte. 
Suplent: Un/a Tècnic/a de l’Àrea o Servei corresponents en funció de la matèria 
objecte del contracte. 
 
Secretaria: E.O.A., tècnica de contractació. 
Suplent: C.P.P. 
 
SEGON.- Ratificar aquesta resolució pel Ple de la corporació en la propera sessió 
que es celebri. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Aquesta resolució tindrà efectes a partir de la seva publicació i no 
afectarà a les licitacions en curs. 
 
CINQUÈ.-  Notificar aquesta resolució als nous membres titulars i suplents de la 
mesa de contractació.” 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següent acord:  

PRIMER.- Ratificar la resolució adoptada per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 
2020DECR002356 de data 11.06.2020 de modificació de la composició de la Mesa 
de contractació amb caràcter permanent. 
 
El debat d’aquets punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=04m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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Resultat de la votació : Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020DECR002356 
de data 11.06.2020 de modificació de la composició de la mesa de 
contractació de caràcter permanent. S’aprova per unanimitat.  

 

2.2.- Aprovació del calendari oficial de les festes locals per a l’any 2021.  

Vista l’ordre  TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s’estableix el calendari de 
festes laboral a Catalunya, per a l’any 2021.  
 
Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, estableix que es festes 
laborals, que tenen caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir les catorze 
a l’any, de les quals dues han de ser locals.  
 
Vist que el decret 177/1980, de 3 d’octubre, disposa que les dues festes locals, 
seran fixades per l’ordre del Conseller de Treball, a proposta dels respectius 
municipis.  
 
Vist que l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 21 de juliol sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans ( BOE 180 de 29-07-1983), 
estableix que la proposa de festes locals, l’ha d’adoptar el Ple de l’Ajuntament 
corresponent.  
 
Per tot l’explicitat,  el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer.- Fixar com a festes locals del municipi de Banyoles, per a l’any 2021, els 
dies 16 d’agost i 25 d’octubre .  
 
Segon .- Comunicar l’acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents. 
 
Tercer.- Traslladar l’acord a les Àrees i Serveis municipals, pels efectes pertinents.  
 
Quart .- Publicar aquest acord en el tauler electrònic municipal per a coneixement 
general.  
 

El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=02m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=02m42s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=03m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=03m05s 
Jana Soteras (Sumem) 
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https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=03m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=03m45s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=03m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=03m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=04m12s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=04m16s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=04m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
Resultat de la votació : Aprovació del calendari oficial de les festes locals 
per a l’any 2021.  11 Vots a favor, (grups municipals JuntsXCat – Banyoles, 
Sumem Banyoles - Alternativa municipalista). 5 Abstencions, (grups 
municipals ERC – Junts per Banyoles). S’aprova per majoria absoluta.  
 

El aquest punt, s’incorpora el Sr. Joaquim Callís Fernández.  

2.3.- Aprovació de la pròrroga de la concessió administrativa de la gestió 
del camp municipal d’esports i inici de l’expedient administratiu per a 
l’adjudicació directa de la concessió demanial d’utilització privativa per a la 
gestió del camp municipal d’esports 

 
En data 29.07.2005 es va formalitzar el contracte de la concessió administrativa 
per a la gestió del camp municipal d’esports, per una durada de 15 anys amb 
l’entitat esportiva Club Esportiu Banyoles. 
 
En data 16.07.2020 registre d’entrada E2020010267, el Club Esportiu Banyoles 
presenta un escrit manifestant el seu interès en mantenir l’esmentada concessió 
associada també a l’ús i manteniment de l’Estadi municipal Miquel Coromina i 
Morató i sol·licitant: 

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

2. La concessió demanial d’utilització privativa de forma directa de l’estadi 
municipal Miquel Coromina i Morató. 
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A aquests efectes, l’entitat presenta una memòria explicativa d’utilització de l’espai 
i les finalitats esportives i d’integració social que persegueix el Club. 

 
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del contracte de data 17.07.2020 on 
manifesta que: 
 
1. Actualment, s’està treballant en la redacció d’un nou plec per tal de poder licitar 

una nova adjudicació d’aquesta concessió. 
2. És d’interès públic la continuïtat de la concessió demanial d’utilització privativa 

de la gestió de l’Estadi municipal Miquel Coromina i Moretó, ja que la seva 
finalització comportaria uns perjudicis a l’Ajuntament perquè no podria assumir, 
per insuficiència de mitjans humans, tècnics i materials adients, la gestió 
d’aquest camp amb tot el que comporta.  

3. Així mateix, aquest perjudici també afectaria al mateix Club Esportiu Banyoles 
ja que la seva activitat esportiva s’iniciarà en breu amb una nova temporada 
complicada d’organitzar a causa dels efectes, tant sanitaris com econòmics, de 
la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, es recomana que es pugui facilitar 
al màxim l’inici d’aquesta temporada i, alhora, continuar, i si s’escau ampliar, 
les beques socials a infants i adolescents en risc d’exclusió social, que 
anualment atorga el Club, segons les derivacions que efectua l’Àrea de benestar 
social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (vegi’s annexos 1 i 2 de la 
memòria que el Club Esportiu Banyoles adjunta a la sol·licitud de pròrroga de 15 
de juliol d’enguany). 

4. D’acord amb el que estableix la clàusula setena del plec de condicions 
administratives i tècniques del contracte, el preu de la pròrroga d’aquesta 
concessió durant els mesos d’agost a desembre de 2020 s’hauria de preveure 
per un import de 15.000 €, per bé que després s’hauria de regularitzar la 
partida un cop es concreti el calendari de la nova adjudicació. 

5. La vigència d’aquesta pròrroga únicament s’establiria fins a la nova adjudicació 
d’aquest contracte.” 

 
Vist l’informe jurídic de la secretaria accidental en relació a la continuïtat del 
contracte i la nova adjudicació de la concessió demanial emès en data 17.07.2020, 
on informa favorablement la pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del 
camp municipal d’esports (exp. B173.2005.125 i X2019008124), fins a l’adjudicació 
d’una nova concessió administrativa per l’interès públic que suposa que la seva 
prestació no quedi interrompuda i l’inici dels tràmits de l’expedient administratiu 
per a l’adjudicació directa de la concessió demanial per l’explotació del camp 
municipal d’esports (Exp. X2020006756). 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de conformitat amb el 
que disposa l’art. 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni. 
 
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 
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D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot l’exposat el Ple de la Corporació, adopta els següents  acords:  

PRIMER.- Aprovar la pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del camp 
municipal d’esports (exp. B173.2005.125 i X2019008124), fins a l’adjudicació d’una 
nova concessió administrativa per l’interès públic que suposa que la seva prestació 
no quedi interrompuda. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 15.000,00 € amb el Club 
Esportiu Banyoles conforme l’especificat a la clàusula 7 del plec regulador de 
condicions del contracte en concepte de cànon negatiu de la concessió 
administrativa de la gestió del camp municipal d’esports (modificada per acord de 
la Junta de Govern Local en data 11.11.2013), per la resta de l’exercici 2020. Amb 
càrrec a la partida 2020.45.3400.48915 Esports. Transferències camp municipal 
d’esports – Gestió camp de futbol nou. (Núm. d’operació prèvia 920200002260 de 
data 17.07.2020). 

TERCER.- Iniciar els tràmits de l’expedient administratiu per a l’adjudicació directa 
de la concessió demanial per l’explotació del camp municipal d’esports (Exp. 
X2020006756). 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Esportiu Banyoles. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea d’Esports i de 
Serveis a les Persones, als efectes pertinents. 

 

El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=05m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=05m46s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=07m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=07m24s 
Jana Soteras (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=07m50s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=08m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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Resultat de la votació: Aprovació de la pròrroga de la concessió 
administrativa de la gestió del camp municipal d’esports i inici de 
l’expedient administratiu per a l’adjudicació directa de la concessió 
demanial d’utilització privativa per a la gestió del camp municipal 
d’esports. 10 vots a favor ( grups municipal, JuntsXCat – Banyoles ). 7 
abstencions ( grups municipals ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-
Alternativa municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 

2.4.- Aprovació de la continuïtat de la prestació de serveis de neteja als 
edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles 

 
El contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que 
depenen de l’Ajuntament de Banyoles es va formalitzar amb la societat mercantil 
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. en data 22.08.2016, per un període de 4 
anys i amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals. 
 
En data 9.07.2020 registre d’entrada E2020009735 l’empresa Ilunion Limpieza y 
Medio Ambiente, S.A presenta un escrit manifestant la seva oposició a la pròrroga, 
tot acceptant mantenir la prestació del servei fins que es produeixi una nova 
adjudicació del mateix i comenci la seva execució. 
 
Per protegir l’interès públic que implica la prestació d’aquests serveis de neteja, és 
necessari que l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A continuï executant 
el contracte fins a la formalització del nou contracte derivat d’una nova licitació. 
 
A aquests efectes, per decret d’alcaldia 2020DECR002687 de data 7.07.2020 s’ha 
resolt iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte 
administratiu del servei de neteja dels equipaments municipals (exp. 
X2020004489). 
 
La necessitat de licitar una nova adjudicació d’aquest contracte de serveis es 
justifica per la manca de mitjans propis adequats de la Corporació municipal per 
dur a terme el servei de neteja esmentat. 
 
L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament de conformitat amb el que disposa 
la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel responsable del contracte de data 20.07.2020. 
 
Vist l’informe jurídic de la secretaria accidental en relació a la continuïtat del 
contracte i la normativa d’aplicació de data 15.07.2020. 
 
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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Per tot això la Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la continuïtat de la prestació de serveis de neteja als edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles 
formalitzat amb l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22 
d’agost de 2016, per raons d’interès públic, fins la data de formalització d’un nou 
contracte amb l’adjudicatari d’una nova licitació pública, per l’interès públic que 
suposa que la seva prestació no quedi interrompuda. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa total de 179.189,44 € (IVA inclòs) amb 
l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. corresponent a la prestació del 
servei de neteja dels edificis municipals durant els mesos de setembre a desembre 
2020, d’acord amb el quadre següent: 

 

N. Operació Aplicació Import Concepte 

220200009122 2020/12.92000.22700 11.768,88 
RC PER PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE NETEJA 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS SET/DES 2020 - EDIFICI 
AJUNTAMENT 

220200009123 2020/12.92900.22700 784,60 
RC PER PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE NETEJA 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS SET/DES 2020 - JUTJAT DE 
PAU 

220200009124 2020/31.15330.22700 1.046,12 
RC PER PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE NETEJA 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS SET/DES 2020 - NAU BRIGADA 
I DIPÒSIT 

220200009125 2020/31.15330.22700 1.574,24 
RC PER PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE NETEJA 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS SET/DES 2020 - WC PÚBLICS 

220200010103 2020/33.13000.22700 5.047,44 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- SEU POLICIA LOCAL ( SET/DES 2020) 

220200010104 2020/40.33210.22700 4.707,56 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- BIBLIOTECA MUNICIPAL ( SET/DES 2020) 

220200010105 2020/40.33321.22700 2.615,28 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- TEATRE MUNICIPAL ( SET/DES 2020) 

220200010106 2020/40.33322.22700 2.615,28 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- AUDITORI MUNICIPAL ( SET/DES 2020) 

220200010107 2020/40.33323.22700 1.830,72 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- LA FACTORIA ( SET/DES 2020) 

220200010108 2020/42.32310.22700 24.583,94 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- ESCOLA , GIMNÀS I SALA D'ACTES BALDIRI REIXACH ( 
SET/DES 2020) 

220200010109 2020/42.32311.22700 27.460,80 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- ESCOLA LA DRAGA ( SET/DES 2020) 

220200010110 2020/42.32312.22700 24.191,64 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- ESCOLA CAN PUIG ( SET/DES 2020) 

220200010111 2020/42.32313.22700 28.506,92 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- ESCOLA I GIMNÀS PLA DE L'AMETLLER ( SET/DES 2020) 

220200010271 2020/42.32314.22700 14.442,10 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
– ESCOLA CAMINS (SET-DES 2020). 

220200010112 2020/45.34221.22700 7.322,88 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- PAVELLÓ DE LA DRAGA ( SET/DES 2020) 

220200010113 2020/45.34222.22700 2.615,28 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- PAVELLÓ DE CAN PUIG ( SET/DES 2020) 

220200010114 2020/45.34223.22700 7.322,88 RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente 
SA. 

QUART.- Notificar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció i a l’Àrea 
de Serveis a les Persones, als efectes pertinents. 

 

El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=11m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=11m43s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=12m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=14m50s 
Jana Soteras (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=15m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=16m00s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=16m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 
Resultat de la votació : Aprovació de la continuïtat de la prestació de 
serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen 
de l’Ajuntament de Banyoles. 10 vots a favor ( grups municipals JuntsXCat 
– Banyoles, Convivència i Progrés). 7 Abstencions, (grups municipals ERC-
Junts per Banyoles, Sumem Banyoles – Alternativa municipalista). 
S’aprova per majoria absoluta.   
 

- PAVELLÓ DE LA FARGA ( SET/DES 2020) 

220200010115 2020/45.34224.22700 4.184,52 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- CAMP DE FUTBOL VELL ( SET/DES 2020) 

220200010116 2020/45.34226.22700 2.092,24 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- PAVELLÓ PLA DE L'AMETLLER SET/DES 2020) 

220200010117 2020/60.43010.22700 1.307,56 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
- AGÈNCIA PROMOCIÓ ECONÒMICA (SET/DES 2020) 

220200010118 2020/60.43200.22700 3.168,56 
RC PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
-OFICINA TURISME ESTANY (SET/DES 2020) 

 
TOTAL GENERAL 179.189,44 
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3.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1.- Donar compte informe morositat 2n trimestre 2020 

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 
la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
Donar compte de l’informe de morositat, corresponent al 2n trimestre de 2020, 
emes pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les 
mesures de lluita contra la morositat. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=18m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=18m25s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=18m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

 

3.2.- Acord convalidació Decret d'Alcaldia 2020DECR002725, d'aprovació 
de la Modificació de Crèdits 40/2020. COVID-19. 

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR002725 de data 8 de juliol de 2020, 
d’aprovació de la modificació de crèdits 40/2020 de suplement de crèdits finançada 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals per l’adquisició de material 
ocasionada per la crisi sanitària Covid-19, i que es transcriu literalment a 
continuació : 
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“Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits de l’Àrea de Medi Ambient, de 
suplement de crèdits per atendre despeses socials motivades per la crisi sanitària 
Covid-19. 
 
Vist el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març de 2020 de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i el Reial 
Decret-Llei 11/2020, de 31 de març de 2020, de mesures urgents complementaries  
 
en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, i que aquest últim Reial 
Decret Llei en el seu art. 20.2 diu que per aplicar el superàvit de l’exercici de 2019 
a la política de despesa 23 d’acord amb el termes regulats al article 1 del RDL 
8/2020, les modificacions pressupostàries de crèdits extraordinaris per habilitar 
crèdit o suplements de crèdits, es tramitaran per decret del President de la 
Corporació i posteriorment s’hauran de convalidar pel Ple de la Corporació i publicar 
al Butlletí Oficial corresponent. 
 
Atès que la part del superàvit, es a dir l’import de la capacitat de finançament, és 
d’import 177.740,86 €, essent l’import del 20% el que es podrà destinar a aquestes 
despeses socials, resultant un import de 35.548,17 €. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001811 de data 16/04/2020 es va 
aprovar la modificació de crèdit 19/2020 per import de 1.253,00 € amb càrrec a 
aquest romanents i convalidat pel Ple en sessió de 27/4/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001949 de data 05/05/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 25/2020, per un import de 2.783,00 € amb càrrec a 
aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 25/05/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR002085 de data 20/05/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 28/2020, per un import de 11.000,00 € amb càrrec 
a aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 25/05/2020. 
 
Vist que per decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR002229 de data 04/06/2020, es va 
provar la modificació de crèdits 31/2020, per un import de 4.300,00 € amb càrrec a 
aquests romanents i convalidat pel Ple en sessió de 29/06/2020. 
 
Quedant així un disponible de superàvit d’import 16.212,17 €. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 40/2020, de suplement 
de crèdits per dotar de major crèdit pressupostari la partida per la contractació del  
servei de controladors de la zona de bany la caseta de fusta com a despesa social 
derivades de l’emergència de la pandèmia Covid-19, d’acord amb el detall següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
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Org. Progra
ma 

Econòm
ica 

Descripció Crèdit 
extraordinari 

21 23100 22799 Acció Social. Controladors zona de bany de 
la Caseta de Fusta COVID-19 

11.050,00 

  TOTAL 11.050,00 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

Org. Econ. Denominació Import 
11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 11.050,00 

      TOTAL 11.050,00 
 
Segon.- Ratificar aquesta modificació de crèdits pel Ple de la Corporació d’acord 
amb l’article 20.2 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març de 2020, de 
mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID-19” 
 
Vist l’Informe d’Intervenció en referència al Decret d’Alcaldia núm. 
2020DECR002725 de data 8 de juliol de 2020, on s’indica que d’acord amb el RDL 
11/2020, de 31 de març, de mesures urgents i complementàries a l’àmbit social i 
econòmic per fer front al COVID-19, la Resolució esmentada s’ha de convalidar pel 
Ple de la Corporació i posteriorment la seva publicació al BOP. 
 
Per tot l’explicitat, el Ple de la Corporació adopta els següents acords:  
 
Primer .- Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR002725 de data 8 de 
juliol de 2020, d’aprovació de la modificació de crèdits 40/2020 de suplement de 
crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per 
l’adquisició de material ocasionada per la crisi sanitària Covid-19, d’acord amb 
l’article 20.2 del RDL 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents i 
complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 
 
Segon.- Publicar aquest acord amb el corresponent edicte en el BOP, d’acord amb 
l’article 20.2 del RDL 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents i 
complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 
 

El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=18m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=19m06s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=19m42s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=20m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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Resultat de la votació: Convalidació del Decret d’Alcaldia 2020DECR002725 
d’aprovació de la modificació de crèdits 40/2020. 16 vots a favor ( grups 
municipals, JuntsXCat – Banyoles, ERC-Junts per Banyoles i Sumem 
Banyoles-Alternativa municipalista ). 1 Abstenció, ( grup municipal 
Convivència i Progrés).  S’aprova per majoria absoluta.  
 

4.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

4.1.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de restabliment 
de l’execució del contracte del servei públic d’Escola Bressol Municipal i 
altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca – Centre 
Educatiu Municipal (CEM). 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18.05.2020, referent al restabliment de 
l’execució del contracte del servei públic d’Escola Bressol Municipal i altres serveis 
educatius a l’equipament educatiu La Balca – Centre Educatiu Municipal (CEM), 
d’acord amb les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 
educatius per al desplegament del Pla d’Obertura de centres educatius en fase 2 de 
desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i 
funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT 
en data 20.05.2020.  
 
“ACORDS: 
 
PRIMER.- Restablir l’execució del contracte del servei públic d’Escola Bressol 
Municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca –Centre 
Educatiu Municipal (CEM) d’acord amb les Instruccions per a l’organització de 
l’obertura dels centres educatius per al desplegament del Pla d’Obertura de centres 
educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a 
l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 
pel PROCICAT en data 20.05.2020. 

SEGON.- Notificar l’acord a Suara Serveis, SCCL, als efectes pertinents. 

TERCER.- Traslladar l’acord a la Responsable del contracte, i a l’Àrea de Serveis a 
les Persones, als efectes pertinents. 
 
QUART.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.” 
 
El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=23m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

El Ple es dóna per assabentat.  

4.2.- Aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023 
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Atès que la Regidoria de Joventut va iniciar el Pla Local de Joventut l’any 2001, 
donant-li continuïtat fins a l’actualitat, i que és l’eina que aglutina els serveis, els 
programes i les accions que es porten a terme des de la Regidoria. 

El desplegament a Banyoles dels diferents plans locals de joventut obeeix al 
reconeixement del paper destacat el món local en el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya. Efectivament, les polítiques de joventut han de respondre a les 
necessitats i els projectes de la gent jove, i el món local està en contacte directe 
amb les persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, la qual cosa 
permet dissenyar solucions més ajustades al seu context immediat. Per aquesta 
raó, cal que el treball interinstitucional (dins els mateixos agents institucionals del 
món local) i també interdepartamental vagi més enllà de la posada en comú què fa 
cada agent o àrea. Cal definir els rols i les funcions de cada un dels agents presents 
en el desplegament al territori del PNJCat, així com els òrgans, canals i instruments 
necessaris per garantir una acció coordinada, coherent, eficient i eficaç per a 
l’assoliment dels objectius del PNJCat 2020.  

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) es defineix com a pla sectorial de 
coordinació en matèria de joventut que té la finalitat d’assegurar la coherència 
metodològica en l’actuació de les diverses institucions públiques que duen a terme 
polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de règim local. A més a més 
és l’instrument que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de 
joventut a Catalunya, i l’aplicació preferent per part de les administracions 
públiques catalanes en l’exercici de les seves funcions, en tot allò que pugui afectar 
directament les persones joves.  

Per articular l’acció del món local en el desplegament del PNJCat, l’Ajuntament de 
Banyoles presenta al Ple municipal l’aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023, 
que segueix les directrius establertes i la normativa vigent en matèria de Joventut: 

 Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de Joventut. 
 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la infància i 

l’adolescència. 
 Pacte per a la Infància. Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 

2015-2018. 
 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 

 
Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Banyoles s’ha fet ús de les 
directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i planificació del 
Pla Local de Joventut 2020-2023 i de les seves polítiques de joventut com a marc 
de referència de les polítiques de joventut de Catalunya.  

És per això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram 
d’edat entre els 16 i els 29 anys, llevat dels casos en què calgui establir altres edats 
de referència, amb la finalitat d’aplicar polítiques de joventut concretes. Ara bé, cal 
tenir en compte que, per tal que les persones joves puguin construir amb garanties 
el seu propi projecte de vida, cal atendre a les implicacions derivades de 7 
determinades trajectòries. En aquest sentit, cal posar de manifest que la trajectòria 
de vida d’una persona no s’inicia en un moment determinat o en una edat 
determinada. Certs patrons de comportament o implicacions vinculades a la cohesió 
social determinen, des de l’adolescència, les trajectòries futures en la joventut. La 
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joventut no és un període que comenci de zero quan s’arriba a una determinada 
edat de partida i, sovint, intervenir d’una manera integral en matèria de joventut 
voldrà dir treballar amb franges d’edat més pròpies de l’adolescència. És per això, 
que el present Pla fixa com a àmbit d’actuació una franja d’edats més àmplia (13- 
29 anys). 

 
El Pla Local de Joventut que ens ocupa pretén: 

a) Establir una reflexió en l'evolució de les polítiques de joventut de Banyoles. 

b) Analitzar el què s’ha fet fins al moment. 

c) Analitzar amb detall la realitat i les necessitats del col·lectiu jove de 

Banyoles. 

d) Dissenyar i concretar les grans línies de treball de les polítiques de joventut 

del  municipi. 

 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

Primer.- Aprovar el PLA LOCAL DE JOVENTUT DE BANYOLES 2020-2023, així com 
el PROJECTE D’ACTIVITATS/EIXOS/PRESSUPOST/PROGRAMES inclòs dins 
l’esmentat Pla Local. 

Segon.- Notificar aquest acord a: 

- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Joventut (Barcelona) 
- Generalitat de Catalunya -  Dir. General de Joventut – Coordinació Territorial 

de Girona 
- Àrea de Serveis a les Persones - Joventut 
- Àrea de Serveis a les Persones – Cultura  
- Àrea de Serveis a les Persones – Festes 
- Àrea de Serveis a les Persones – Biblioteca 
- Àrea de Serveis a les Persones – Educació 
- Àrea de Serveis a les Persones – Esports 
- Àrea de Serveis a les Persones – Acció Social 
- Àrea de Serveis a les Persones - Museus 
- Àrea de Serveis Territorials – Habitatge 
- Àrea de Serveis Territorials – Promoció econòmica 
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany – Joventut i Benestar Social 

 
 
El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=25m34s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=25m41s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=29m37s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=31m26s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=31m44s 
Jana Soteras (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=32m30s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=33m07s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=35m55s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=36m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 
 
Resultat de la votació: Aprovació del PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2023. 
15 Vots a favor, ( grups municipals, JuntsXCat – Banyoles, ERC- Junts per 
Banyoles, Convivència i Progrés). 2 Abstencions ( grup municipal Sumem 
Banyoles-Alternativa municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 

5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Es vota la urgència dels següents temes sobrevinguts.  

Amb el següent resultat : 12 vots a favor ( Grups municipals JuntsXCat – 
Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa municipalista i Convivència i 
Progrés). 5 Vots en contra (grup municipal ERC- Junts per Banyoles ).  

 

El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=37m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

5.1.- Aprovació modificació de crèdits  44/2020 per transferència entre 
partides. 

Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits per transferències entre partides 
de l’Àrea de Serveis a les Persones en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit 
consignat en diferents partides finalistes del capítol IV del Pressupost de 2020. 



 
 
 
 

17 

 

 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, el Ple de la Corporació, adopta els 
següents acords :  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 44/2020, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 9ª de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següent quadre: 
 
Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

40 33000 48931 
Cultura. Subv. Club Excursionista 
Banyoles. Org. Activitats Culturals.  

1.000,00 €  

40 33321 48951 Teatre. Conveni Escenaris Especials. 
 

3.000,00 € 

43 33820 22799 
Festival de la Veu. Contr. Prest. Serv. 
(A)phònica i Músiques modernes. 

-4.000,00 €   

      TOTAL -4.000,00 € 4.000,00 € 

 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols.  
 
 
Resultat de la votació : Modificació de crèdits núm. 44/2020 per 
transferències entre partides. 9 Vots a favor ( grup municipal JuntsXCat – 
Banyoles ). 8 Abstencions ( grups municipals , ERC- Junts per Banyoles, 
Sumem Banyoles-Alternativa municipalista, Convivència i Progrés ). 
S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
5.2-.- Aprovació modificació de crèdits 45/2020 de crèdits extraordinaris 
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la 
liquidació de l'exercici 2019. 

El Servei de Comptabilitat detecta al registre d’un conjunt de factures que 
corresponen prestacions del contracte de serveis de neteja de dos centres escolars 
dels exercicis econòmics 2018 i 2019 i que no es van incloure dins dels 
pressupostos corresponents i que actualment es troben liquidats, ja que foren 
retornades per incorrecte i no es registren de nou fins a la data actual. 
 
El Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001143, de data 26 de febrer de 2020 va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, amb un romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals de 2.567.775,73 €, del que se li ha 



 
 
 
 

18 

 

d’afectar l’import de la capacitat de finançament de 177.740,86 € per ser el menor 
dels dos imports, a les finalitat determinades a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així doncs, el RTDG 
2019 lliure per a fiançar noves despeses és de 2.390.034,87 euros. 
 
Vist que s’han aprovat les següents modificacions de crèdits amb càrrec al 
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2019 lliure per a 
finançar noves despeses: 
 

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

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

 MC 27/2020 aprovada pel Ple de la Corporació de data 25/05/2020 per un 
import de 4.180,46 €. 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2019 lliure, d’import 1.952.084,41 €. 
 
Donat que aquest romanent està integrat en part per aquesta despesa no tramitada 
en el seu moment i corresponent a aquestes factures. 
 
Vist el que disposa els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. 
de les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, el Ple de la Corporació, adopta 
els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 45/2020 de  
suplement de crèdits finançats amb l’aplicació del romanent de Tresoreria 
disponible per a despeses generals de l’exercici de 2019, d’acord amb el que 
disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. de les d’execució del 
vigent Pressupost d’acord amb el següents quadres: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

  
 Aplicació 

pressupostària 
  

  
Denominació 

Crèdits 
extraordinaris 

42 32310 22700 
Escola B. Reixach. Contr. Prest. Servei 
Neteja  

40.870,50 € 

42 32313 22700 
Escola Pla de l’Ametller. Contr. Prest. Servei 
Neteja 

6.770,40 €  

      TOTAL 47.640,90 € 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Orgànica Econ. Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 47.640,90 € 

      TOTAL 47.640,90 € 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
Resultat de la votació: Modificació de crèdit 45/2020 de crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2019. 9 Vots a favor ( grup 
municipal JuntsXCat – Banyoles ). 8 Abstencions ( grups municipals , ERC- 
Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa municipalista, 
Convivència i Progrés). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
El debats dels punts 5.1 i 5.2, es pot visualitzar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=38m00s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=38m52s 
Jana Soteras (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=38m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=39m00s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=39m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=42m55s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=44m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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5.3.- Acord reconeixement extrajudicial de crèdits despeses neteja escoles 
anys S 2018 i 2019. 

Atès que s’han registrat a aquest Ajuntament la relació de factures que s’annexa al 
present acord, totes elles emeses en forma legal i que detallen prestacions del 
contracte de serveis de neteja de dos centres escolars realitzats dins l’exercici 2018 
i 2019 per part de l’empresa contractista. 
 
Atès que les esmentades obligacions no es van poder reconèixer dins l’any 
pressupostari coincident amb l’any de la prestació donat que foren retornades per 
incorrectes i, una vegada esmenades i d’acord amb el que informa el responsable 
del contracte, cal procedir a l’aprovació del corresponent expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per tal de reconèixer les obligacions d’un 
exercici anterior. 
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte en el qual hi consta l’informe emès pel 
responsable del contracte en virtut del qual es constata la conformitat de cadascuna 
de les factures i l’acreditació de la prestació efectiva del servei corresponent, 
d’acord amb els nous imports de les factures. 
 
Atès que les factures estan degudament acreditades i conformades i correspon la 
seva aprovació d’acord amb el següent detall: 
 

Registre i 
número de  

factura 
Creditor Concepte 

Import 
Factura 

(Iva inclòs) 

Partida 
pressupostària 

E2020010061 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola Pla 
de l’Ametller. 
Desembre 2018 

6.770,39 € 
2020/42.32313.22700 

 

E2020010065 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Abril 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

E2020010063 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Maig 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

E2020010062 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Juny 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

E2020010066 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Juliol 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

E2020010059 
de 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 
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Atès que es porta a l’aprovació del Ple el corresponent expedient de modificació de 
crèdits núm. 45/2020 per tal de dotar de crèdit pressupostari suficient a les 
aplicacions pressupostàries de l’exercici 2020 per tal de poder atendre el pagament 
de les esmentades factures i, per tant, el reconeixement de l’obligació d’aquestes 
es farà efectiu en el moment en d’existència de crèdit disponible. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 24 de juliol de 2020. 
 
Vist el que disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 
7a. de les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist el que disposen els articles 58 i 60 del RD 500/1990, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria 
pressupostària, relatius al reconeixement i liquidació d’obligacions i al procediment 
de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
import total de 47.640,87 €, d’acord amb el següent detall: 
 
 

14/07/2020 SA Agost 2019 

E2020010060 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Setembre 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

E2020010064 
de 

14/07/2020 

ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Octubre 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

 TOTAL FACTURES  47.640,87€  

NIF Creditor Concepte 
Import 
Factura 

(Iva inclòs) 

Partida 
pressupostària 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola Pla 
de l’Ametller. 
Desembre 2018 

6.770,39 € 
2020/42.32313.22700 

 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Abril 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 
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Segon.- Aprovar i liquidar les obligacions detallades en el punt anterior en el 
moment d’existència de crèdit disponible en les aplicacions pressupostàries 
indicades del Pressupost Municipal de 2020. 
 
Tercer.- Ordenar el seu pagament a mesura que ho permeti el Pla de Disposició de 
 

El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=46m16s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=47m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=47m55s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=48m01s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=48m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
Resultat de la votació:  Reconeixement extrajudicial de crèdits despeses 
neteja escoles anys 2018 i 2019.  9 Vots a favor ( grup municipal 
JuntsXCat – Banyoles ). 8 Abstencions ( grups municipals , ERC- Junts per 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Maig 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Juny 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Juliol 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Agost 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Setembre 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

A79384525 
ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE, 
SA 

Neteja escola 
Baldiri Reixac. 
Octubre 2019 

5.838,64 € 2020/42.32310.22700 

 TOTAL IMPORT   47.640,87€  
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Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa municipalista, Convivència i 
Progrés). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 

 

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

Intervenció de la Presidència :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=48m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
 
Lectura i explicació de la Moció:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=48m35s 
Secretària 
 
 

MOCIÓ DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

L’Ajuntament de Banyoles reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els 
ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre 
l’estat de la biodiversitat de l’IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services) i sobre l’escalfament global de 1,5 oC de l’IPCC 
(Intergovernamental Panel on Climate Change) que alerten d’un rumb que porta a 
la destrucció d’una gran part dels ecosistemes. Un milió d’espècies estan 
amenaçades per l’activitat humana.  

També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No 
respondre davant la crisi ecològica i de la nostra civilització, suposaria la mort de 
milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles 
per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.  

En aquest sentit l’Ajuntament accepta la veritat de la crisi climàtica i la gravetat de 
la situació. Igualment admet les evidències científiques, i que la reducció de les 
emissions i les altres mesures proposades, són l’única manera de protegir 
l’existència d’un bon futur mediambiental per al Municipi. La ciutadania ha 
d’entendre la urgència i la irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de Banyoles 
pot tenir un paper clau en la formació, educació i la informació sobre el necessari 
fre a les emissions, i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de 
l’increment de la temperatura global. 

Què suposa declarar l’emergència climàtica?  

• Assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més 
ambiciosos que els actuals, amb la conseqüent assignació de recursos per 
fer front a aquesta crisi. Això suposa abordar un full de ruta vinculant capaç 
de garantir les reduccions anuals necessàries de gasos d’efecte hivernacle, 
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abandonar progressivament els combustibles fòssils, apostar per una 
energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com 
més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions 
de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a 
1,5 ºC. Un estat d’emergència implica redirigir bona part dels recursos 
disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els 
problemes associats que comporta.  

• Iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació de tota la població 
sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi necessari per frenar 
l’emergència. En aquest context, l’Ajuntament es compromet a iniciar aquest 
procés de transformació política, econòmica i social, i assegurar la plena 
consecució dels següents objectius generals. 

Per tot això,  es proposa al ple d’aquesta corporació el compromís de treballar per:  

Primer. Fixar com a primera etapa el foment de les accions d'informació, formació i 
corresponsabilització, mitjançant els mecanismes de participació ciutadana de què 
disposa l’Ajuntament, amb l'objectiu d'impulsar la participació social en el 
desenvolupament de les polítiques que es fixin en matèria d’emergència climàtica. 
D'aquesta manera cada ciutadà comprendrà les mesures adoptades i podrà 
participar activament en la lluita contra el canvi climàtic. 

Aquesta campanya d’informació i formació podria desplegar-se per mitjà d’òrgans 
de participació ja existents com són: els consells de barri, el consell escolar 
municipal, els casals de barri, les associacions de veïns ... i es podria materialitzar 
no únicament amb xerrades sinó també amb la publicació de material gràfic, 
procurant que arribés a ser entenedor per a la totalitat de la població, tenint també 
en compte la seva diversitat. 

Segon. Implementar la transició cap a un sistema energètic depenent d’energies 
renovables tant en l'àmbit públic (equipaments municipals) com en el privat. 

Fonamentar que les noves construccions adopten els criteris ambientals i d’eco 
eficiència (Decret d’Eco eficiència, 2006) actuant en quatre grans àmbits: aigua, 
energia, materials i sistemes constructius i residus. 

Analitzar la possibilitat d’Incentivar fiscalment les empreses locals que funcionin 
amb energies renovables i/o que produeixin per la xarxa. 

Tercer. Afavorir la mobilitat urbana i interurbana (en col·laboració amb el Consell 
Comarcal) en transport públic i en bicicleta, alhora que es fomenten els usos i es 
consciencia en vers un canvi de mentalitat en la utilització del vehicle particular.  

En matèria de transport públic, fer prevaldre aquells amb menor petjada de 
carboni. Fer un estudi a nivell comarcal per definir les necessitats de la població per 
tal d’ajustar els horaris a la demanda real d’aquest transport, així com una 
campanya, prèvia, informativa dels beneficis del seu ús.  

Incorporar les eines què l’Ajuntament ja disposa per promoure l’ús de la bicicleta, 
mitjançant una xarxa de carrils bici ben senyalitzada i amb nombre suficient de 
places d’aparcament. 
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Quart. Organitzar, a través del Consell Comarcal i l’Ajuntament, d’una campanya 
informativa , on s’expliqui l’actual pla de tractament de residus, de manera que la 
població prengui consciència i pugui esdevenir part activa. 

Estructurar, a través del Consell Comarcal i l’Ajuntament, una campanya 
encaminada à reduir els residus, fent especial atenció a la seva producció, la 
reutilització, la promoció de la recollida selectiva, el reciclatge i la conseqüent 
recuperació de materials.  

Analitzar la possibilitat d’afavorir  fiscalment les empreses locals que generin menys 
residus.  

Implementar les mesures oportunes per eliminar les bosses de plàstic del Mercat 
Municipal,  i recolzar-ne també l’eliminació del Comerç Local. Paral·lelament es farà 
campanya per afavorir les alternatives a nivell privat: ús de carmanyoles, bosses de 
roba o malla ... i a nivell del comerç: ús de bosses de paper o compostables.  

Pel que fa als supermercats és la població que, col·laborant amb la Regidoria de 
Medi Ambient, treballarà per perquè s’elimini o redueixi, en la mesura del possible, 
la utilització de bosses i embolcalls de plàstic. 

Cinquè. Avançar cap a una economia responsable, ecològica i de proximitat.  

Concedir permisos per a la celebració de mercats d’intercanvi i de segona mà, 
sempre que s’ajustin a la normativa i al model d’activitat . 

Vetllar per la protecció de la zona d’hortes i promoure’n el seu ús. 

Sisè. Vetllar per fer complir la normativa vigent, quant a la correcta gestió dels 
diferents tipus de residus industrials i nitrogenats. 

Setè. Estudiar i emprendre mesures dirigides a l'obtenció i distribució d'una aigua 
potable lliure de nitrats i amb nivells totalment correctes de sulfats i carbonats. És 
un dret públic l’accés a l’aigua corrent potable i un deure de l’Administració vetllar 
perquè així sigui ( juliol2010, Assemblea General de les Nacions Unides). 

Vuitè. Respectar una planificació territorial ajustada a les necessitats reals de la 
població i no a interessos especulatius.  

Afavorir la utilització racional del territori i l'adequada protecció i valorització del 
medi ambient i el medi natural. 

Novè. Establir mesures i criteris per la conservació i creació de zones verdes, pel 
que fa a: boscos perifèrics (petits pulmons verds), vegetació de l’estany, parcs, 
jardins i arbrat urbà. 

Desè. Crear una Comissió Mixta amb: una representació dels diferents Grups 
Municipals (amb major proporció de l’Equip de Govern), un membre de la 
Plataforma, i diferents tècnics compromesos amb el medi ambient, inclosos els 
tècnics de l’Ajuntament. Aquesta Comissió, es constituirà durant l’any 2020. La 
Comissió, mitjançant l’establiment de reunions temporitzades, definirà un “Pla 
d’execució” per als diferents punts de la Moció i s’encarregarà del seguiment i 
l’avaluació del Pla. 
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El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=52m56s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=55m52s 
Non Casadevall (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=57m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=57m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=59m20s 
Jordi Congost (JxCAT) 
  

En el següents punt, es vota la urgència de la Moció , alhora, l’Alcalde, dona informació 
respecte a l’estat dels ajuts atorgats als professionals obligats al cessament de l’activitat en 
relació al Covid-19 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=61m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

Resultat de la votació : Moció Declaració Emergència Climàtica.  S’aprova 
per unanimitat.  

 
PRECS I PREGUNTES:  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=64m15s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=70m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=74m42s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=76m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=84m25s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
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https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=84m43s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=85m07s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=87m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=87m53s 
Albert Tubert (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=89m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=90m10s 
Jana Soteras (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=92m48s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=98m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=101m05s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=101m50s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=103m24s 
Albert Tubert (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=105m26s 
Non Casadevall (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=105m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=106m07s 
Non Casadevall (Sumem) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=107m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=112m00s 
Anna Tarafa (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=113m37s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=116m08s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWG5WjvwdRU#t=120m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
20:09h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària accidental 
per a la seva constància i efectes, certifico. 
 
 
 

 
 


