
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 
DE JUNY DE 2020 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:00 del vespre del dia 29 de juny 
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, 
(Telemàticament ) 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, Meritxell Satorras Català, 
Albert Masdevall Palomo, Jana Soteras Melguizo, Non Casadevall Sala i Joaquim 
Callís Fernández. 

Hi assisteix, la  sotasignant Secretària accidental, Sra. Cristina Palomino Pellicer, i 
de manera telemàtica, la interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
PRESIDENCIA 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 25 de maig de 2020. 

S’aprova per unanimitat.  

 
El debat d’aquest punt, es pot visionat a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=00m01s 
 
 

2.0.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 15 
de maig de 2020 al dia 18 de juny de 2020. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2020.2044 de 15 de maig de 2020, al núm. 2020.2463, de 
18 de juny de 2020, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=00m41s 
 



 
 
 
 
 
2.1.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de modificació 
del contracte de la concessió demanial de l’explotació publicitària de 
mobiliari urbà instal·lat en diversos espais de domini públic del municipi de 
Banyoles. 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada el dia 8 de juny de 2020, adoptà, entre d’altres el següent 
acord: 
 
“Modificació del contracte de la concessió demanial de l’explotació 
publicitària de mobiliari urbà instal·lat en diversos espais de domini públic 
del municipi de Banyoles. 
 
Vist que la pròrroga del contracte de la concessió demanial de l’explotació 
publicitària de mobiliari urbà instal·lat en diversos espais de domini públic del 
municipi de Banyoles formalitzat el dia 16 de juny de 2014 amb l’empresa Alpha 
Publicitat Exterior, S.L.  finalitza el proper 16 de juny de 2020. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de maig de 2020, 
adoptà, entre d’altres, en relació a la sol·licitud de suspensió de l’execució de la 
concessió demanial de l’explotació publicitària de mobiliari urbà instal·lat en 
diversos espais de domini públic del municipi de Banyoles davant la situació de 
l’estat d’alarma generat per l’evolució del coronavirus COVID-19 presentada per 
l’empresa Alpha Publicitat Exterior, S.L., el següents acords: 
 
“(...) 
Tercer. Sotmetre a audiència de la contractista la possibilitat d’acordar una nova 
pròrroga del contracte per una durada inicial d’un any més i en tot cas de 
continuïtat fins a la formalització del contracte derivat d’un nou concurs de la 
concessió demanial per compensar-la de la davallada de la seva retribució per la 
baixada de contractes de publicitat per part dels clients com a conseqüència de la 
situació motivada per la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-
19, atorgant-li un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la seva resposta. 
Cinquè. Encomanar al Servei de Medi Ambient i Via Pública la redacció de l’informe 
de necessitats i de les prescripcions tècniques particulars que hauran de regir el 
nou concurs de la concessió demanial d’explotació publicitària de mobiliari urbà 
instal·lat en diversos espais de domini públic del municipi de Banyoles i a la l’Àrea 
de Secretaria i Serveis Generals la incoació d’un nou expedient de contractació”. 
 
Vist l’escrit presentat el dia 26 de maig de 2020 (Id. núm. E2020006521) per 
l’empresa Alpha Publicitat Exterior, S.L. avenint-se a una nova pròrroga de la 
durada inicial del contracte per dos anys per tal de restablir l’equilibri econòmic del 
contracte. 
 
Vist que la clàusula 2 del Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
particulars regulador de l’esmentat contracte estableix que aquest té la 
consideració de concessió administrativa per a l’ús privatiu d’un bé de domini 
públic, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 218 del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 57 i següents del 



 
 
 
 
Reglament del patrimoni dels ens locals i que en tot allò no recollit en el plec de 
clàusules es regirà per la normativa legal vigent, entre elles el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) i el Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, a més de 
les disposicions administratives aplicables i les normes de dret civil amb caràcter 
supletori, en defecte de les anteriors. 
 
Vist que l’article 61 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals estableix que “totes les concessions 
administratives sobre el domini públic dels ens locals estan subjectes als principis 
següents: (...) c) Que el termini no excedeixi els 50 anys; si és inferior es poden 
concedir pròrrogues” i que l’article 60.2 estableix que “les concessions s'han 
d'adjudicar mitjançant concurs d'acord amb els articles següents i amb la normativa 
reguladora de la contractació dels ens locals. 
 
Vist l’informe de la persona responsable del contracte en relació a la pròrroga de la 
concessió demanial en el que manifesta el següent: 
“La tramitació d’un nou concurs no es preveu de forma immediata, degut a les 
noves i diferents prioritats de l’àrea, entre d’altres a conseqüència de la COVID-19. 
La previsió d’ingressos de la contractista com a conseqüència de la situació 
provocada per la Covid-19 resulta difícil de quantificar, però es preveu una 
davallada important també a conseqüència de la COVID-19. 
És d’interès públic la continuïtat de la concessió demanial de l’explotació publicitària 
de mobiliari urbà instal·lat en diversos espais de domini públic del municipi de 
Banyoles ja que la seva finalització comportaria uns perjudicis a l’Ajuntament 
perquè aquest mobiliari quedaria sense utilitzar ni mantenir per no disposar 
l’Ajuntament dels mitjans humans ni materials adients ni suficients per realitzar les 
tasques objecte de la concessió”. 
 
Vist que l’article 210 del TRLCSP estableix que “dins dels límits i amb subjecció als 
requisits i efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contractació té la 
prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la 
resolució i determinar els efectes d’aquesta”. 
 
Vist que correspon a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord de modificació del 
contracte per delegació del Ple de la Corporació acordada en la sessió ordinària del 
dia 16 de setembre de 2013. 
 
Vist l’informe jurídic de la Secretaria municipal. 
 
D’acord amb les competències que corresponen a la Junta de Govern Local segons 
l’article 54.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de l’exposat, la Junta de Govern Local, adopta els següents acords:  
 
Primer. Donar-se per assabentada de la proposta de l’empresa Alpha Publicitat 
Exterior S.L. d’avenir-se a prorrogar la durada inicial de la concessió demanial de 



 
 
 
 
l’explotació publicitària de mobiliari urbà instal·lat en diversos espais de domini 
públic del municipi de Banyoles per un període de 2 anys més. 
 
Segon. Modificar, de mutu acord, el contracte de la concessió demanial de 
l’explotació publicitària de mobiliari urbà instal·lat en diversos espais de domini 
públic del municipi de Banyoles, per raons d’interès públic per tal que el mobiliari 
urbà objecte del contracte continuï tenint la utilitat per la qual va ser instal·lada a la 
via pública i no es deteriori per falta de manteniment, prorrogant la seva continuïtat 
en caràcter extraordinari, per un període de 2 anys més, fins el 16 de juny de 
2022, sens perjudici de la facultat de l’Ajuntament de resoldre la concessió abans 
del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, 
de conformitat amb el que s’estableix a l’últim paràgraf de la clàusula 7 del Plec de 
clàusules regulador de la concessió demanial. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’empresa concessionària Alpha Publicitat Exterior, S.L., 
als efectes pertinents. 
 
Quart. Requerir la contractista per a la formalització electrònica de l’addenda de 
modificació el contracte. 
 
Cinquè. Facultar l’Alcalde per a la signatura de l’addenda de modificació del 
contracte. 
 
Sisè. Traslladar l’acord a la persona Responsable del Contracte, a l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Generals i als Serveis de Medi Ambient i Via Pública i de Gestió 
Tributària i Recaptació, als efectes pertinents 
 
Setè. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri”. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=00m57s 
 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 

2.2.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de modificació 
provisional del contracte de la concessió administrativa de la gestió del 
servei públic d'estacionament controlat de vehicles. 

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 a la modificació 
provisional del contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic 
d’estacionament controlat de vehicles, degut al trencament de l’equilibri econòmic a 
causa de les mesures adoptades per fer front a l’emergència de crisi sanitària 
causada pel COVID.19. 

“ACORDS: 



 
 
 
 
 
PRIMER.- Apreciar la impossibilitat d’executar el contracte de la concessió 
administrativa de la gestió del servei públic d’estacionament controlat de vehicles i 
del servei de suport tècnic a la retirada de vehicles a la via pública del de Banyoles, 
quedant suspès en la part corresponent a la gestió del servei públic 
d’estacionament controlat de vehicles, formalitzat amb l’empresa GIROPARK SAU 
en data 22.08.2012, degut a les mesures adoptades per l’Ajuntament de Banyoles 
en la reunió de la Comissió de seguiment de l’evolució de l’emergència sanitària de 
l’Ajuntament de Banyoles celebrada el 15.03.2020, on es va acordar suspendre el 
pagament per estacionar a la zona blava de Banyoles. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació provisional del contracte de la concessió 
administrativa de la gestió del servei públic d’estacionament controlat de vehicles i 
del servei de suport tècnic a la retirada de vehicles a la via pública del de Banyoles, 
amb l’objecte de restablir l’equilibri econòmic financer del contracte i compensar el 
concessionari per la suspensió del contracte en  la part corresponent a la gestió del 
servei públic d’estacionament controlat de vehicles, derivada de la suspensió del 
pagament per estacionar a la zona blava de Banyoles (acordada en la reunió de la 
Comissió de seguiment de l’evolució de l’emergència sanitària de l’Ajuntament de 
Banyoles celebrada el 15.03.2020 i ratificada per Decret d’alcaldia 
2020DECR001517 de data 17.03.2020), des del dia 16.03.2020 fins que el municipi 
de Banyoles passi a la Fase 1 d’acord amb el Pla de Desconfinament aprovat pel 
Govern de l’Estat (tal i com s’estableix a l’acord adoptat per la Junta de Govern de 
data 11.05.2020) i es reactivi el pagament de la zona blava per part dels usuaris. 
 
El redactat de la modificació és el següent: 
 

Amb caràcter transitori, a partir del 16.03.2020 i mentre duri la mesura 
adoptada per l’Ajuntament de Banyoles consistent en la suspensió del 
pagament de la zona blava en de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, l’Ajuntament de Banyoles compensarà econòmicament la 
concessionària per la pèrdua d’ingressos derivada de la suspensió del 
contracte, d’acord amb el que disposa l’art.34 del Reial Decret Llei 8/2020 
de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19. 
 
L’import de la compensació econòmica s’establirà realitzant el càlcul de la 
mitjana de la recaptació en el mateix període que la suspensió, durant els 
últims 3 anys, descomptant la part corresponent al cànon municipal derivada 
de l’índex d’ocupació i tenint en compte els dies efectius d’ocupació durant 
tot el període de suspensió. 
L’Ajuntament abonarà la compensació econòmica per restabliment de 
l’equilibri econòmic financer afectat per la suspensió temporal de la 
concessió, mentre duri la situació de suspensió del pagament per part dels 
usuaris per la utilització de la zona blava. 
 
El termini de suspensió finalitzarà quan el municipi de Banyoles passi a la 
Fase 1 d’acord amb el Pla de Desconfinament aprovat pel Govern de l’Estat. 

 



 
 
 
 
TERCER.- Requerir la contractista per a la formalització electrònica de l’addenda de 
modificació el contracte. 
 
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 13.505,70 € amb l’empresa 
GIROPARK SAU, en concepte de compensació econòmica per la suspensió del 
contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic 
d’estacionament controlat de vehicles i del servei de suport tècnic a la retirada de 
vehicles a la via pública de Banyoles, en la part corresponent a la gestió del servei 
públic d’estacionament controlat de vehicles, apreciada en el punt primer d’aquest 
acord, corresponent al període comprès entre el 16.03.2020 i el 10.05.2020 
(ambdós inclosos), amb càrrec a la partida pressupostària 2020/32.13300.22798 “ 
Ordre, trànsit i estacionament. Servei estacionament controlat de vehicles” (núm. 
d’operació prèvia 920200001467). 
 
CINQUÈ.- Atès que el període de suspensió de la concessió ( fins el municipi de 
Banyoles passi a la Fase 1 d’acord amb el Pla de Desconfinament aprovat pel 
Govern de l’Estat) no està en determinat, l’empresa GIROPARK SAU, haurà de 
presentar una nova sol·licitud de compensació un cop hagi finalitzat el període de 
suspensió. 
 
SISÈ.- Notificar l’acord a GIROPARK SAU, als efectes pertinents. 
 
SETÈ.- Traslladar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i a 
l’Àrea de Seguretat i Via Pública, als efectes pertinents. 
 
VUITÈ.- Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.” 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=02m14s 
 
 

El Ple es dóna per assabentat.  
 
2.3.- Donar compte al ple de la Corporació del nombre de llocs de treball 
reservats 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  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 ordinària de data 2 de desembre de 2019, 
va aprovar inicialment la plantilla de personal de l’exercici 2020, amb dos places    
reservades a personal eventual. 
 
Atès que en sessió plenària extraordinària de data 7 de gener de 2020 es va 
aprovar definitivament.  
 
Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i l’última 
publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.108 de 13 de gener de  
2020. 
  
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 
 
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. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=04m00s 
 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 

3.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

3.1.- Modificació del contracte de serveis de neteja als edificis municipals i 
altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles. 

 
Vista la sol·licitud (Id. núm. E2019009709 de 03.06.2019) presentada pel Sr. 
R.C.L., en representació de la Societat mercantil Ilunion Limpieza y Medio 
Ambiente, S.A.U., en el que demana la compensació econòmica de l’increment 
d’hores fetes a l’equipament educatiu Escola Camins des de l’inici del curs escolar 
2018-2019 com a conseqüència de l’ampliació de l’equipament amb dos mòduls 
més. 
 
Vist el contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments 
que depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat amb la societat mercantil 
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22 d’agost de 2016. 
 
Vist que el Responsable del contracte informa favorablement la petició l’empresa 
contractista de modificació del contracte degut a l’increment en 3 hores diàries dels 
serveis de neteja a l’Escola Camins com a conseqüència de l’ampliació de la 
superfície de l’escola en 2 mòduls més a partir del dia 3 de setembre de 2018, per 
tal de garantir els mínims de qualitat exigibles en el centre educatiu i en el que 
manifesta que el percentatge de modificació del contracte no supera el 10% del seu 
preu, que estava prevista en el Plec de clàusules particulars del contracte i que la 



 
 
 
 
despesa de l’ampliació d’hores és la que figura a continuació desglossada per 
anualitats: 
 

Exercici 
h/set 

ampliació  
setmanes 

Total h/any 
ampliació 

preu/h 
preu/any 
ampliació 

21% IVA 
Despesa any 

ampliació 

2018 15 17 255 10,723 2.734,37 574,22 3.308,58 
2019 15 52 780 10,723 8.363,94 1.756,43 10.120,37 
2020 15 35 525 10,723 5.629,58 1.182,21 6.811,79 

Total ... 16.727,88 3.512,85 20.240,73 
 
Vist que la clàusula 26.1 del Plec de clàusules administratives i econòmiques 
regulador del contracte en preveu la seva modificació per augment de les hores 
contractades ampliant-lo amb el corresponent reajustament econòmic, previ acord 
de l’òrgan de contractació. 
 
Vist que el que disposen els articles 106, 108, 211 i 219.2 del 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). 
 
Vist que 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 jurídic del Secretari en relació al procediment de modificació del 
contracte i la normativa d’aplicació. 
 
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 
 
Per tot l’explicitat, el Ple de la Corporació adopta els següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació del contracte 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, per augment de les hores contractades 
en 255 hores a l’any 2018, en 780 hores a l’any 2019 i 525 hores a l’any 2020 
d’acord amb les modificacions previstes a la clàusula 26.1 del de clàusules 
administratives, econòmiques i tècniques particulars que suposen un increment 
total del preu d’execució del contracte, d’acord amb el desglossament detallat a la 
part expositiva de l’acord, de 16.727,88 € més  el 21% d’IVA. 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de 20.240,73 € (IVA inclòs) amb 
l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. corresponent a l’increment de 
15 hores setmanals del servei de neteja a l’Escola Camins, des del dia 3 de 
setembre de 2018 fins el 21 d’agost de 2020, data en què finalitza la durada del 
contracte, amb càrrec a la partida pressupostària 2020.42.32314.2270 Escola 
Camins. Contr, Prestació Servei Neteja” (núm. d’operació: 920200001513), segons 
desglossament que consta a la part expositiva de l’acord. 
 



 
 
 
 
Tercer. Requerir l’empresa contractista a fi i efecte que, en el termini màxim dels 
10 dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord, acrediti haver suplementat 
en 836,39 € la garantia definitiva del contracte, corresponent al 5% de l’increment 
del preu del contracte exclòs l’IVA, mitjançant qualsevol de les formes admeses a 
l’article 96 del 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). 
 
Quart. Requerir l’empresa contractista per a la formalització electrònica de 
l’addenda de modificació del contracte en document administratiu, de conformitat 
amb el que disposa l’article 219.2 en relació al 156 del TRLCSP. 
 
Cinquè. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de l’addenda de modificació del 
contracte. 
 
Sisè. Notificar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció i a l’Àrea de 
Serveis a les Persones, als efectes pertinents. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=04m20s 
 
Clàudia Massó (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=04m33s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=05m28s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=06m05s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=07m04s 

 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=07m23s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=08m28s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=08m30s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=08m33s 

 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=08m35s 
 
 
 



 
 
 
 
Resultat de la votació : Modificació del contracte de serveis de neteja als 
edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles. 15 vots a favor, (grups municipals JuntsXCat – Banyoles, ERC-
Junts per Banyoles, i Convivència i Progrés ). 2 abstencions, (grups 
municipal Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista).  S’aprova per 
majoria absoluta.  
 
4.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

4.1.- Sol·licitud del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
de Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal per a 
bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Escola 
Pla de l'Ametller. 

Vista la sol·licitud de data 26 de març de 2020 presentada pel Departament 
d’Educació de la GENERALITAT DE CATALUYA (RGE E2020004676), en virtut de la 
qual demana la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobres Construccions, 
Instal·lacions i Obres regulada en l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals, corresponent a la llicència d’obres de reparació de patologies de 
l’Escola Pla de l’Ametller (expedient X2020003687), al·legant poder ser 
considerades obres d’especial interès o utilitat municipal. 
 
Vist el que estableix l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
segons el qual les ordenances fiscals podran regular, entre d’altres, una bonificació 
de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies 
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal 
declaració i que tal declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud 
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions 
actualment vigent al municipi regula en el seu article 4.3. la concessió d’una 
bonificació del 95% de la quota de l’impost en favor d’aquelles construccions, 
instal·lacions o obres que siguin expressament declarades d’especial interès o 
utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 de 
juny de 2020, pel qual s’atorga llicència al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per a la reparació de patologies a l’escola Pla de 
l’Ametller, de referència cadastral 1139302DG8613N, d’acord amb els informes 
tècnic i jurídic obrants a l’expedient X2020003687, amb un pressupost d’execució 
material segons projecte de 131.773,26 €. 
 
Vist l’informe emès al respecte pels Serveis Econòmics que consta en el present 
expedient X2020005277, que indica que cal sotmetre a consideració del Ple de la 
Corporació la possibilitat de declarar les esmentades obres d’especial interès o 
utilitat municipal per tal de poder concedir, si s’escau, la bonificació del 95% de 
l’Impost sobre Construccions sol·licitada 



 
 
 
 
 
 
Vist el que estableix l’article 66.3. 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, 
relatiu a les Competències municipals i locals, segons el qual els municipis 
participaran en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb l’Administració 
educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics.  
 
Atès que queda provat l’especial interès i la utilitat municipal de les obres 
consistents en la reparació de patologies a l’escola Pla de l’Ametller, que justifica la 
concessió de la bonificació en la quota meritada de l’Impost sobre Construccions. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta el següent acord:  
 
Declarar, d’acord amb l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, 
obres d’especial interès i utilitat municipal les obres de reparació de patologies a 
l’escola Pla de l’Ametller sol·licitades pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya (expedient X2020003687) pressupostades en 131.773,26 €. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=08m49s 
 
Gemma Feixas (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=09m10s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=09m48s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=10m04s 
 

 
 

Resultat de la votació : Sol·licitud del Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya de Declaració d'obres d'especial interès o utilitat 
municipal per a bonificació de l'Impost sobre Construccion, Instal·lacions i 
Obres. Escola Pla de l'Ametller.  15 vots a favor, (grups municipals, 
JuntsXCat-Banyoles, ERC-Junts per Banyoles, i convivència i Progrés). 2 
Abstencions, (grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista). 
S’aprova per majoria absoluta.  

 



 
 
 
 
 

4.2.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm 8, 
reguladora de la Taxa per retirada i immobilització de vehicles a la via 
pública. 

Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local relatiu a la proposta de 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per Retirada i 
Immobilització de Vehicles de la Via Pública, pel qual sol·licita l’arrodoniment de 
l’import de les tarifes de la taxa a la fracció de zero o cinquanta cèntims d’euro més 
propera per a facilitar-ne el cobrament dels pagaments en efectiu. 
 
De conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que estableixen el procediment per a l’aprovació i/o modificació de 
les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Vistos els articles 24 i 25 de l’esmentat text refós que determinen el procediment i 
contingut dels acords de fixació de l’import de les taxes municipals.  
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i els Serveis Econòmics. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4t de l’Ordenança 
Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la retirada i immobilització de vehicles de la 
via pública, relatiu a les tarifes, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 
 
Art. 4t. Tarifes.- 

4.1.  Per la retirada de vehicles:  

4.1.1. Bicicletes o altres vehicles similars de dues rodes 26,00 € 

4.1.2.  Ciclomotors  41,50 € 

4.1.3.  Motocicletes  57,00 € 

4.1.4.  Quads, quadricicles, quadricicles lleugers i similars  72,50 € 

4.1.5.  Turismes  88,00 € 

4.1.6. Camions 160,50 € 
4.1.7.  Vehicles amb un tonatge superior als 1.500 kg. i 

inferior als 3.000 kg 134,50 € 
4.1.8. Vehicles amb un tonatge superior als 3.000 kg. i 

inferior als 6.000 kg. 165,50 € 

4.1.9. Vehicles amb un tonatge superior als 6.000 kg. 279,50 € 



 
 
 
 
4.2.  Quan el conductor retiri el vehicle abans que aquest  

sigui traslladat al dipòsit, però havent-se ja iniciat el 
servei de grua, satisfaran:  

4.2.1.  Bicicletes, ciclomotors o similars  11,00 € 

4.2.2.  Motocicletes  16,50 €  

4.2.3.  Quads i quadricicles  26,00 € 

4.2.4.  Turismes  33,00 € 

4.2.5.  Camions  39,50 € 
4.2.6. Vehicles amb un tonatge superior als 1.500 kg. i 

inferior als 3.000 kg. 49,50 € 
4.2.7. Vehicles amb un tonatge superior als 3.000 kg. i 

inferior als 6.000 kg. 67,00 € 

4.2.8. Vehicles amb un tonatge superior als 6.000 kg. 93,00 € 

4.3.  Dipòsit de vehicles:  

 Per cada dia o fracció:  

4.3.1.  Bicicletes, ciclomotors i motocicletes  14,50 € 

4.3.2.  Turismes, quads i quadricicles  16,50 € 

4.3.3.  Camions  22,50 € 
4.4.  Exempcions: Queden exempts del pagament 

d'aquestes tarifes els vehicles que hagin estat robats. 
Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant 
l'aportació de còpia de la denúncia presentada amb 
motiu de la sostracció.  

4.5. Per la immobilització de vehicles:  

 
Quan els agents de l’autoritat immobilitzin un vehicle, 
el conductor haurà de satisfer la quantitat de:  

4.5.1. Ciclomotors 44,50 € 

4.5.2. Motocicletes 44,50 € 

4.5.3. Turismes, quads i quadricicles 56,00 € 

4.5.4. Camions, autocars i similars 89,00 € 
 
SEGON.- Exposar al públic durant un termini de 30 dies hàbils els presents acords, 
mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, exposició al Tauler d’Anuncis 
i inserció d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, a fi que els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que creguin 
oportunes. En el supòsit que no es formulin reclamacions, els acords provisionals 
seran elevats automàticament a definitius sense necessitat d’adoptar cap altre 
acord. 
 
TERCER.- En cas que aquest acord provisional sigui elevat a definitiu, publicar les 
modificacions de les ordenances fiscals al Butlletí Oficial de la Província . 
 



 
 
 
 
 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=12m20s 
 
Gemma Feixas (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=12m32s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=13m20s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=13m35s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=13m44s 
 
 

Resultat de la votació: Aprovació provisional de la modificació de l’article 
4t de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública. 15 vots a favor, (grups 
municipals, JuntsXCat- Banyoles, ERC-Junts per Banyoles, i convivència i 
Progrés). 2 Abstencions, (grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa 
Municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  

 

4.3.- Resolució de reclamació i Aprovació definitiva de modificació de 
l'Ordenança Fiscal núm. 11 Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local i de l'Ordenança General de 
Preus Públics Municipals en motiu de la crisi sanitària COVID-19 

El dia 27 d’abril de 2020 el Ple de la Corporació va acordar l’aprovació provisional 
de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i de l’Ordenança 
General de Preus Públics en motiu de la crisi sanitària COVID-19. 
 
L’expedient ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Punt Diari i al 
Tauler d’Edictes electrònic de l’Ajuntament a efectes d’exposició pública pel període 
de trenta dies hàbils, compresos entre el 5 de maig i el 15 de juny de 2020, 
ambdós inclosos. 
 
De conformitat amb la certificació emesa al respecte per part la Secretaria 
Municipal, durant el termini d’exposició pública ha estat formulat el següent escrit 
de reclamació: 
 

 Registre E2020006271 (20/05/2020): Sol·licitud formulada per la Sra. M-
D.B.B., en representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME, 
mitjançant la qual presenta reclamació contra l’acord provisional de modificació 



 
 
 
 

de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, concretament a la 
Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i Cadires. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats poden 
presentar reclamacions a les modificacions de les ordenances fiscals aprovades 
provisionalment, en allò que fa referència a la modificació en qüestió que es 
correspon amb l’expedient que es sotmet a informació pública.  
 
L’escrit de reclamació de registre E2020006271 presentat per la Sra. M.D.B.B., en 
representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME, sol·licita la 
condonació de pagament de la Taxa per ocupació de la via pública amb taules i 
cadires d’aquest any 2020 inclosa en l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les 
Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, 
enlloc de la suspensió d’emissió de liquidacions i prorrateig de les tarifes de 
l’esmentada taxa, al·legant poder compensar la manca d’ingressos provocada per 
l’aturada de l’activitat d’hostaleria i restauració i per les actuals restriccions per fer 
front a l’actual crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 imposades per imperatiu 
legal. 
 
L’acord provisional d’establiment d’una disposició transitòria a l’Ordenança Fiscal 
núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local de suspensió de l’emissió de liquidacions de les taxes que 
per l’estat d’alarma no es poden produir amb normalitat i de prorrateig de les 
tarifes de les esmentades taxes es va prendre el dia 27 d’abril de 2020 en motiu de 
la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19 (Reial Decret 463/2020, de 14 de març) a la vista de les mesures de 
contenció en diversos àmbits, entre els quals figura el de les activitats d'hostaleria i 
restauració. 
 
Des del 27 d’abril i fins avui, la declaració de l’estat d’alarma s’ha prorrogat 
diverses vegades, essent la última fins el dia 21 de juny, i s’han dictat les següents 
Ordres del Ministeri de Sanitat per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació 
de les fases del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, les quals 
estableixen les condicions de reobertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels 
establiment d’hostaleria i restauració: 
 

1. Fase 1: Ordre SND/399/2020, de 9 de maig. Article 15. Limitació al 50% de 
les taules permeses en la llicència municipal, havent de mantenir una 
distància física d’almenys 2 metres entre les taules. 

2. Fase 2: Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. Article 18.4. Limitació al 50% 
de les taules permeses en la llicència municipal, havent de mantenir una 
distància física d’almenys 2 metres entre les taules. 

3. Fase 3: Ordre SND/458/2020, de 30 de maig. Article 18.4. Limitació al 75% 
de les taules permeses en la llicència municipal, havent de mantenir una 
distància física d’almenys 2 metres entre les taules. 

 
Atès que es justifica que l’ocupació de la via pública amb taules i cadires es veu 
molt afectada per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi 



 
 
 
 
sanitària ocasionada pel COVID-19, per les mesures de contenció en l'àmbit de les 
activitats d'hostaleria i restauració i per les condicions per la reobertura de les 
terrasses establertes en les mencionades ordres del Ministeri de Sanitat de la 
flexibilització de determinades restriccions en aplicació de les fases del pla per a la 
transició cap a la nova normalitat, i que aquestes condicions restrictives limiten la 
capacitat econòmica dels establiments d’hostaleria i restauració.  
 
Atès que la Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires és una taxa 
d’exacció voluntària per part de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 
20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL). 
 
Atès que si bé l’article 17 TRLHL sobre l’elaboració de les ordenances fiscals no 
estableix la suspensió de l’aplicació de l’ordenança fiscal d’un tribut i per contra és 
possible la seva derogació per tal de suprimir-lo, es considera possible que es pugui 
suspendre temporalment l’aplicació d’un tribut de forma que l’ordenança fiscal no 
produeixi efectes i no s’apliqui mitjançant l’establiment en l’ordenança fiscal d’una 
disposició transitòria que reguli la suspensió temporal del tribut.  
 
Atès que és voluntat del consistori reactivar l’economia del municipi i compensar la 
manca d’ingressos provocada per l’aturada de l’activitat dels establiments 
d’hostaleria i restauració i per les condicions restrictives de reobertura de les 
terrasses per fer front a l’actual crisi sanitària. 
 
Vist l’informe emès per part dels Serveis Econòmics i la Secretaria Municipal en 
relació a l’escrit de reclamació presentat, pel qual s’informa favorablement la 
modificació de la disposició transitòria incloent un apartat que suspengui 
temporalment per aquest exercici 2020 l’aplicació de l’annex 11.3 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local, relatiu a Taxa per ocupació de la via pública amb 
taules i cadires, i considera que cal estimar la reclamació presentada per la Sra. 
M.D.B.B., en representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME 
(E2020006271). 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents acords:  
 
PRIMER.- Estimar la reclamació presentada per la Sra. M.D.B.B., en 
representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME 
(E2020006271), pels motius que consten a la part expositiva de la proposta del 
present d’acord i que s’aproven a efectes de motivació.  
 
SEGON.- Aprovar l’establiment d’una DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA a l’Ordenança 
Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, que quedarà redactada tal i 
com segueix: 
 
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 



 
 
 
 
1. Excepcionalment i amb efectes només pel període d’estat d’alarma causat per la 
COVID-19 i fins que es pugui restablir amb normalitat la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local de les taxes afectades per les mesures 
de contenció establertes per l’estat d’alarma,  

a) Es suspèn l’emissió de liquidacions de taxes relacionades amb la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local que, per l’estat d’alarma, no es poden produir 
amb normalitat. 

b) Es prorratejaran les tarifes en quotes per €/dia aquelles que en condicions normals estaven 
establertes en quanties fixes per mes, trimestre o temporada, per tal de poder modificar 
aquelles liquidacions o quotes emeses relatives a fets imposables que no s’han produït per 
l’actual situació d’estat d’alarma i per poder emetre les liquidacions que corresponguin quan 
finalitzi l’estat d’alarma o s’aixequin les mesures de contenció establertes o fins al restabliment 
de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 

 
2. Per a l’exercici 2020 es suspèn l’aplicació de l’annex 11.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora 
de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, relatiu a Taxa 
per ocupació de la via pública amb taules i cadires. Un cop transcorregut el termini de suspensió es 
reprendrà la seva vigència a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa.” 
 
TERCER.- Aprovar l’establiment d’una DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA a l’Ordenança 
General de Preus Públics Municipals, que quedarà redactada tal i com segueix: 
 
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Excepcionalment i amb efectes només pel període d’estat d’alarma causat per la 
COVID-19 i fins que es pugui restablir amb normalitat la prestació de serveis o 
activitats dels preus públics afectats per les mesures de contenció establertes per 
l’estat d’alarma,  

a) A partir de l’1 d’abril de 2020 es suspèn l’emissió de liquidacions de quotes en concepte de 
preus públics municipals relacionats amb la prestació d’aquells serveis suspesos o que 
actualment no es poden prestar amb normalitat, en particular: 

 Preu Públic Aula de Teatre 
 Preu Públic Escola de Música Municipal 
 Preu Públic Escola Bressol Municipal  
 Preu Públic visites guiades i activitats culturals i de difusió  

b) Es prorratejaran les tarifes en quotes per €/dia lectiu aquelles que en condicions normals 
estaven establertes en quanties fixes per mes, bimestre o trimestre, per tal de poder modificar 
aquelles liquidacions o quotes emeses relatives a fets imposables que no s’han produït per 
l’actual situació d’estat d’alarma i per poder emetre les liquidacions que corresponguin quan 
finalitzi l’estat d’alarma o s’aixequin les mesures de contenció establertes o fins al restabliment 
de la prestació del servei.” 

 
QUART.- Aquests acords entraran en vigor un cop publicats definitivament al 
Butlletí Oficial de la Província, i s’aplicaran als fets imposables que haurien de donar 
lloc a liquidacions tributàries i rebuts de preus públics exclusivament durant el 
període de vigència de les mesures de contenció establertes per l’estat d’alarma 
causat per la COVID-19 aprovat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i fins 
que es pugui restablir amb normalitat la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local o la prestació de serveis o activitats. En tot cas aquests 
acords mantindran la seva vigència com a màxim fins a 31 de desembre de 2020.  
 



 
 
 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a les persones interessades i publicar-lo en la 
forma establerta per l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=13m50s 
 
Gemma Feixas (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=14m10s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=15m14s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=15m48s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=16m14s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=16m16s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=16m19s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=16m32s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=19m40s 
 

 
 

Resultat de la votació : Resolució de reclamació i aprovació definitiva de 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm 11 Taxes per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic local i de l’Ordenança General 
de Preus Públics Municipals en motiu de la crisi sanitària COVID-19. 
S’aprova per unanimitat.  

 

4.4.- Convalidació del Decret d'Alcaldia 2020DECR002229, d'aprovació de 
la modificació de crèdits 31/2020. 

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR002229 de data 4 de juny de 2020, 
d’aprovació de la modificació de crèdits 31/2020 de crèdit extraordinari 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 : 



 
 
 
 
 
“Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits de l’Àrea de Medi Ambient, de 
crèdit extraordinari per atendre despeses socials motivades per la crisi sanitària 
Covid-19, d’acord amb l’informe del Tècnic d’Acció Social. 
 
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. 
 
Quedant així un disponible de superàvit d’import 20.512,17 €. 
 
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 31/2020, de crèdits 
extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals derivat 
de la liquidació de l’exercici 2019, d’acord amb el detall següent: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 



 
 
 
 

Org. 
Progra

ma 
Econòm

ica 
Descripció 

Crèdit 
extraordinari 

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

4.300,00 

  TOTAL 4.300,00 

 

ESTAT D'INGRESSOS 

Org. Econ. Denominació Import 
11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 4.300,00 

      TOTAL 4.300,00 
 
 
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. 
2020DECR002229 de data 4 de juny 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. 
 
En virtut de l’exposat, el  Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer .- Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR002229 de data 4 de juny 
de 2020, d’aprovació de la modificació de crèdits 31/2020 de crèdit extraordinari 
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 d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=23m04s 
 
Gemma Feixas (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=23m10s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=23m45s 
 



 
 
 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=25m20s 
 
 

Resultat de la votació: Convalidació del Decret d’Alcaldia 
2020DECR002229, d’aprovació de la modificació de crèdits 31/2020. 
S’aprova per unanimitat.  

5.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

5.1.- Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per la instal·lació 
d’una planta de transferència de residus al sector “Paratge de Can 
Vinardell” del veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 24 d’abril de 2018 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic 
per la instal·lació d’una planta de transferència de residus al sector “Paratge de Can 
Vinardell” del veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V. 
 
L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 88 de 8 de 
maig de 2018, en el Diari El Punt del dia 3 de maig de 2018, en el tauler d’edictes 
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de planejament en 
exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Durant el referit termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions ni 
suggeriments. 
 
S’han rebut informes dels següents organismes: 
 

 L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  
 Els Serveis territorials del Departament de Cultura a Girona,  
 L’Agència Catalana de l’Aigua,  
 Aigües de Banyoles, S.A.U.,  
 La Direcció General d’Aviació Civil del Ministerio de Fomento,  
 Els Serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació,  
 L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, OTAAG,  
 La Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat,  

 
Vist l’informes tècnic i jurídic emes per l’arquitecte municipal i la Cap del Servei 
d’Urbanisme, a la Comissió Informativa de Serveis Territorials.  
 
I en virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial Urbanístic per la instal·lació 
d’una planta de transferència de residus al sector “Paratge de Can Vinardell” del 
veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V. 
 



 
 
 
 
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=30m26s 
 
Albert Tubert (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=30m45s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=31m36s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=31m44s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m00s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m03s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m12s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m15s 
 

 
 
Resultat de la votació: Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per 
la instal·lació d’una planta de transferència de residus al sector “Paratge 
de Can Vinardell” del veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V. 14 vots 
a favor, (grups municipals JuntsXCat-Junts. ERC-Junts per Banyoles). 2 
vots en contra, (grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa 
Municipalista). 1 abstenció, (grup municipal Convivència i Progrés). 
S’aprova per majoria absoluta.  

 

6.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m35s 
 

 
 

 



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

Precs i Preguntes :  
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m38s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=32m43s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=38m29s 
 
Albert Tubert (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=40m05s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=42m53s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=48m57s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=50m11s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=51m13s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=52m07s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=52m17s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=52m23s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=52m30s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=57m18s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=61m01s 
 
Ester Busquets (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=75m03s 
 
 



 
 
 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=76m04s 
 
Albert Tubert (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=76m55s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=82m50s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=83m12s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=84m20s 
 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=84m32s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=87m15s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=95m18s 
 
Miquel Cuenca (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=96m00s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=101m22s 
 
Albert Tubert (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=106m30s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=109m05s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=110m51s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=110m54s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=110m56s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=110m59s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=TT3sSxQHm-Y#t=111m02s 
 
 



 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
19:53 hores de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària 
accidental per a la seva constància i efectes, certifico. 
 
 
 

 


