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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 
D´ABRIL DE 2020 

 
 A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:14 del vespre del dia 27 d´abril 
de 2020, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas,  
 

Telemàticament hi assisteixen :   

Els 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, Meritxell Satorras Català, 
Albert Masdevall Palomo, Non Casadevall Sala, Jana Soteras Melguizo, i Joaquim 
Callís Fernández. 

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta, (via 
Telemàtica ). Hi és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé, 
(via Telemàtica ). 

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.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior. 30 de març de 2020.- 

Intervenció de la Presidència :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=00m01s 
 

1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 24 
de març de 2020 al dia 17 d’abril de 2020.- 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2020.1608 de 24 de març de 2020, al núm. 2020.1842, de 
17 d’abril de 2020, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
 
El debat, d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=00m16s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t00m44s 
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Miquel Cuenca (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=01m51s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=02m36s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=02m57s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=03m03s 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
1.3.- Donar compte al Ple de la contractació d'una operació financera a 
llarg termini amb el Banc de Sabadell.- 

Atès que amb data 27 de març de 2020 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm. 
2020DECR001666 per la que s’ha aprovat la concertació amb l’entitat financera 
BANCO DE SABADELL SA d’un préstec per finançar part del programa d’inversions 
del pressupost de l’exercici 2020. 
 
D’acord amb el que estableix  l’apartat tercer de l’esmentada resolució.  
 
Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2020DECR001666 de data 27 de març de 
2020, pel que s’aprova la concertació  amb l’entitat financera BANCO DE SABADELL 
SA d’un préstec a llarg termini, per import de 1.675.000 €, per finançar part del 
programa d’inversions del pressupost de l’exercici 2020.  
 
Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=03m12s 
 
 

El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.4.- Donar compte al Ple, de la concertació de l'operació de tresoreria amb 
Caixabank.- 

Atès que amb data 7 d’abril de 2020 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm. 
2020DECR001736 per la que s’ha aprovat la concertació amb l’entitat financera 
CAIXABANK SA d’un pòlissa de crèdit per finançar els desfasaments que es puguin 
produir entre els ingressos i pagaments de la tresoreria municipal. 
 
D’acord amb el que estableix  l’apartat tercer de l’esmentada resolució. 
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Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2020DECR001736 de data 7 d’ abril de 
2020, pel que s’aprova la concertació  amb l’entitat financera CAIXABANK SA d’una 
pòlissa de crèdit, pel termini d’un any, per import de 1.500.000 €, per finançar els 
desfasaments que es puguin produir entre els ingressos i pagaments de la 
tresoreria municipal.  
 
Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=03m48s 

 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.5.- Donar compte de l’acord de  la Junta de Govern Local de modificació 
de la concessió administrativa del servei públic d'Escola Municipal de 
Música i de les activitats culturals de l'Ateneu - Centre Municipal d'Estudis 
Musicals (CMEM).- 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=04m17s 
 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada el dia 20 d’abril de 2020, ha adoptat, entre d’altres el següent 
acord: 
 
“Modificació de la concessió administrativa del servei públic d'Escola Municipal de 
Música i de les activitats culturals de l'Ateneu - Centre Municipal d'Estudis Musicals 
(CMEM). 
 
Vist que el contracte de la gestió del servei públic d’Escola municipal de Música i de 
les activitats culturals de l’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), 
mitjançant concessió administrativa, es va formalitzar amb l’entitat Associació 
Joventuts Musicals de Banyoles el dia 28 de juny de 2013 (expedient híbrid: 
X2017002634 / 2013.665). 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R.J.B., en representació de l’Associació 
Joventuts Musicals de Banyoles (Id. núm. E2020005228 de 15.04.2020) en el que 
demana el següent: 
 
“1. Que es procedeixi a la modificació del contracte, amb caràcter temporal i 
mentre es mantingui l’ordre de tancament del centre per la causa de força major 
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que suposa la crisi sanitària causada pel COVID-19, i respecte a les clàusules 
econòmiques del contracte. 
2. Que es reconegui a partir del mes d’abril i mentre duri la situació de l’estat 
d’alarma que impedeix la prestació del servei en condicions normals, el dret al 
restabliment de l’equilibri econòmic per un import total previst de 36.958,44 €, que 
correspon al pagament mensual de les nòmines del personal adscrit al servei i els 
costos de la quota patronal de la seguretat social, així com a les despeses mínimes 
de manteniment d’acord amb la informació facilitada en el punt tercer de la part 
expositiva, una vegada descomptada la factura per la part de prestació del servei 
de manera telemàtica i no presencial. 
3. Amb la finalitat de poder atendre puntualment el pagament de les nòmines, les 
cotitzacions a la Seguretat Social i les despeses de manteniment mínimes, es 
sol·licita l’abonament de l’import indicat en forma de bestreta a compte, mentre 
duri la situació de l’estat l’alarma que impedeixi la prestació del servei i 
l’Ajuntament acordi de nou el cobrament de les quotes als usuaris”.  
 
Vista la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, de la Consellera de Salut, per la 
qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel 
SARS-CoV-2 entre les que s’adopta, com a mesura preventiva, “el tancament de 
tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels 
ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d'educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre 
o servei i el seu sistema de finançament i es recomana que les instruccions que el 
departament competent en matèria d'educació aprovi per al seu personal durant la 
vigència de la mesura a què es refereix l'apartat anterior, s'apliquin també al 
personal dels centres educatius de titularitat municipal i de titularitat privada”. 
 
Vist el  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el que 
s’adopten mesures temporals de caràcter extraordinari, a partir del dia 14 de març 
de 2020, per protegir la salut de les persones, contenir la progressió de la malaltia i 
reforçar el sistema de salut pública, entre les quals, la de limitar la llibertat de 
moviment de les persones (art. 7) i la de suspendre l’activitat educativa presencial 
en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament 
contemplats a l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclòs 
l’ensenyament universitari, així com qualsevol altre activitat educativa o de 
formació impartides en altres centres públics i privats i mantenir les activitats 
educatives a través de les modalitats a distància i “on line” durant el període de 
suspensió i sempre que resulti possible (art. 9). 
 
Vist que l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2020DECR001692 del dia 31 de març de 
2020, considerant necessari adoptar mesures excepcionals a aplicar en el marc de 
l’estat d’alarma causat per la COVID-19 per tal d’evitar danys i perjudicis de difícil 
reparació als ciutadans i ciutadanes que, a causa d’aquest crisi sanitària sense 
precedents, difícilment podran efectuar pagaments amb normalitat, ha resolt, entre 
d’altres, suspendre de manera temporal i fins al restabliment de la prestació del 
servei la liquidació a partir de l’1 d’abril de 2020 de les quotes en concepte de 
preus públics municipals relacionats amb la prestació d’aquells serveis suspesos 



 
 
 
 

5 

 

que actualment no es poden prestar, en particular, entre d’altres, el preu públic 
d’Escola de Música municipal. 
 
Vist l’informe de la persona responsable del contracte en el que  informa que ha 
estat suspesa qualsevol activitat presencial a l’equipament, tot i que el servei no ha 
deixat de prestar-se i s’ha hagut d’adaptar; que la suspensió temporal de la 
liquidació de les quotes en concepte de preus públics d’Escola de Música Municipal 
ha comportat la pèrdua del principal fons de finançament de la concessió; que per 
l’interès públic que suposa mantenir els llocs de treball es necessari modificar el 
contracte perquè les mesures adoptades, per causes de força major, afecten al seu 
règim financer i per tant cal compensar la contractista per mantenir, 
transitòriament i fins al restabliment de la prestació del servei, l’equilibri econòmic 
del contracte; que se li abonin en forma de bestreta i amb la periodicitat prevista 
en el contracte, la previsió de despesa mensual sol·licitada per la contractista, 
mentre durin les mesures temporals excepcionals adoptades per l’Ajuntament, les 
quals s’estima que poden estendre’s durant tres mensualitats, a compte del 
rescabalament definitiu del finançament del contracte i l’acreditació de les despeses 
efectivament realitzades i que dóna conformitat a la relació de personal i la previsió 
mensual d’ingressos i despeses que declara la concessionària. 
 
Vist que l’article 34.4 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, 
disposa que els contractes públics de concessió de serveis vigents a l’entrada en 
vigor d’aquest, la situació de fet creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per 
(...)o l’Administració local per combatre’l donaran dret al concessionari al 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, mitjançant, segons procedeixi, a 
l’ampliació de la durada inicial fins a un màxim d’un 15 per cent o mitjançant la 
modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte; que el 
reequilibri compensarà la pèrdua d’ingressos i l’increment dels costos suportats, 
entre els quals les possibles despeses addicionals salarials efectivament abonades 
respecte dels previstos en l’execució ordinària del contracte, durant el període de 
durada de la situació creada pel COVID-19; que la compensació es farà prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i import de les esmentades 
despeses i que procedirà només quan l’òrgan de contractació hagués apreciat la 
impossibilitat d’execució el contracte com a conseqüència de l’esmentada situació. 
 
Vist que l’article 282 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) en 
relació al contracte de gestió de serveis públics estableix que per raons d’interès 
públic es podrà modificar les característiques del servei contractat i les tarifes que 
han d’abonar els usuaris; que quan les modificacions afectin al règim financer del 
contracte, l’Administració haurà de compensar el contractista de forma que es 
mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que foren considerats bàsics en 
l’adjudicació del contracte; que l’Administració haurà de restablir l’equilibri 
econòmic del contracte, a benefici de la part que correspongui, en els supòsits, 
entre d’altres, quan causes de força major determinin de forma directa la ruptura 
substancial de l’economia del contracte, entenent com a causes de força major les 
enumerades a l’article 231 de la Llei (2.a) els fenòmens naturals d’efectes 
catastròfics, (...) o altres de similars). 
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Vist que el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars 
regulador d’aquest contracte estableix el dret del contractista d’obtenir una 
compensació econòmica per mantenir l’equilibri econòmic de la concessió en cas 
que l’Ajuntament ordeni realitzar modificacions contractuals (clàusula 15.3) i el 
deure de l’Ajuntament de mantenir l’equilibri financer de la concessió i a aquest 
efecte, compensar econòmicament el concessionari per raó de les modificacions que 
li ordeni introduir que incrementin les despeses o disminueixin la retribució 
(clàusula 16.2). 
 
Vist que la clàusula 9.2 de l’esmentat Plec de clàusules regulador del contracte 
estableix que l’objectiu per a la sostenibilitat del servei és que es financi mitjançant 
preus públics que cobreixin el cost del personal docent i amb ajudes de 
l’Ajuntament, com a cànon negatiu, que cobreixin els altres costos del servei en la 
forma que es detalla, de forma desglossada en la pròpia clàusula, el que ha de 
suposar en percentatges indicatius: 2/3 del cost total del servei, mitjançant preus 
públics a càrrec dels usuaris i 1/3 com a ajudes municipals. 
 
Vist el que disposa l’article 1.4. del Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de 
modificació parcial del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport i en matèria tributària i econòmica i d’adopció d’altres 
mesures complementàries en el sentit de garantir el manteniment dels llocs de 
treball dels centres educatius, entre ells els de les escoles de música (article 1.1), 
amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i 
l’estabilitat dels llocs de treball i a efectes de garantir  la continuïtat dels pagaments 
dels contractes durant el període de suspensió mitjançant bestreta, a compte de la 
regularització definitiva dels pagaments, si s’escau, a la finalització de l’esmentat 
període de suspensió. 
 
Vist l’informe jurídic de la Secretària i el de conformitat de la Intervenció Municipal. 
 
Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local 
per la delegació conferida pel Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el 
dia 25 de març de 2013.   
 
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. Apreciar la impossibilitat d’executar el contracte de la gestió del servei 
públic d’Escola municipal de Música i de les activitats culturals de l’Ateneu-Centre 
Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), mitjançant concessió administrativa, 
formalitzat amb l’entitat Associació Joventuts Musicals de Banyoles, en les mateixes 
condicions en què es varen subscriure el dia 28 de juny de 2013, degut a les 
mesures adoptades per les diferents administracions públiques en relació a la 
prevenció i control de la infecció pel SARS-COV-2 i per la declaració de l’estat 
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d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
pels motius esmentats en la part expositiva de l’acord. 
 
Segon. Aprovar la modificació provisional de la clàusula 9.2 del contracte de la 
concessió administrativa esmentada en el punt anterior, per l’interès públic que 
suposa mantenir els llocs de treball i la continuïtat del serveis; amb l’objecte de 
restablir l’equilibri econòmic financer del contracte i compensar econòmicament la 
contractista per la suspensió, temporal i fins al restabliment de la prestació total del 
servei, de la liquidació, a partir de l’1 d’abril de 2020, de les quotes del preu públic 
d’Escola de Música municipal, que formen part del finançament de la concessió, 
decretat per l’Alcaldia en data 31 de març de 2020 (núm. 2020DECR001692) com a 
conseqüència de les mesures adoptades en el marc de la declaració de l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 
(Reial Decret 463/2020, de 14 de març), causa de força major emmarcada en 
l’article 231.2.b) del TRLCSP, introduint el següent redactat: 
 
Amb caràcter transitori, a partir de l’1 d’abril de 2020, mentre durin les mesures 
derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i fins el 
restabliment total del servei, l’Ajuntament de Banyoles compensarà econòmicament 
la concessionària amb la quantitat de 36.958,44 € mensuals per fer front al 
pagament de les nòmines del personal adscrit al servei i els costos de la quota 
patronal de la Seguretat Social, així com les despeses mínimes de manteniment de 
l’edifici i de les despeses generals previstes, d’acord amb la previsió mensual 
d’ingressos i despeses mínimes declarats responsablement per la concessionària. 
 
L’import de la compensació econòmica mensual té caràcter provisional i és una 
previsió que resulta de descomptar del total del costos mensuals previstos la 
factura corresponent, la part de la prestació del servei que s’està executant de 
manera telemàtica i no presencial segons desglossament de la previsió d’ingressos i 
despeses declarat per la contractista que s’annexarà a l’addenda del contracte. La 
contractista es compromet a acreditar els costos efectivament suportats, en el 
termini màxim de 10 dies a comptar de la data de finalització de la situació 
derivada de l’estat d’alarma. 
 
Durant aquest període, l’Ajuntament abonarà, amb la periodicitat prevista en el 
contracte, la compensació econòmica en forma de bestreta a compte de la 
regularització definitiva del restabliment de l’equilibri econòmic financer afectat per 
la modificació transitòria del finançament de la concessió, mentre duri la situació de 
l’estat d’alarma que impedeixi la prestació del servei i l’Ajuntament acordi de nou el 
cobrament de les quotes als usuaris. 
 
Tercer. Requerir la contractista per a la formalització electrònica de l’addenda de 
modificació el contracte. 
 
Quart. Facultar l’Alcalde per a la signatura de l’addenda de modificació del 
contracte. 
 
Cinquè. Autoritzar, disposar i comprometre la despesa per import de 110.875,32 € 
amb l’Associació Joventuts Musicals de Banyoles, en concepte de compensació 
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econòmica per la modificació provisional i transitòria del règim financer del 
contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic d’Escola 
municipal de Música i de les activitats culturals de l’Ateneu-Centre Municipal 
d’Estudis Musicals (CMEM) aprovada en el punt primer d’aquest acord prevista per 
un període de tres mensualitats, , amb càrrec a la partida pressupostària 2020/40. 
32620.22799 “Música. Contr. Prest. Serveis Escola de Música” (núm. d’operació 
prèvia: 920200001305). 
 
Sisè. Notificar l’acord a la interessada, als efectes pertinents. 
 
Setè. Traslladar l’acord a la Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i 
a l’Àrea de Serveis a les Persones, als efectes pertinents. 
 
Vuitè. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=04m27s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=05m57s 
 
Miquel Cuenca (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=06m13s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=11m41s 

 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.6.- Donar compte del Decret de l'Alcaldia d'adhesió al Decàleg per a la 
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya promogut per 
l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC).- 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=12m56s 
 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament que l’Alcaldia, en data 14 d’abril de 2020 ha 
dictat el Decret núm. 2020DECR001772 que a continuació es transcriu: 
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“Vist el Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya 
consensuat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis 
de Catalunya (FMC) en el que proposen un paquet de 55 mesures per combatre la 
crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19 adreçades al món local i 
les administracions catalana i espanyola. 
 
Vist que el document planteja tot un conjunt d’accions concretes a efectuar per part 
de totes les administracions amb l’objectiu de reforçar el sistema sanitari, vetllar 
per les persones més vulnerables i impulsar l’economia després de la pandèmia del 
coronavirus: 
 
- En l’àmbit sanitari: la prevenció contra la pandèmia (també davant possibles 

brots futurs), mitjançant els tests massius, el manteniment del confinament, 
amb la línia del que demanen els experts epidemiològics, i el reforç del sistema 
sanitari, tant pel que fa als professionals, qui han de disposar d’equips de 
protecció, recursos i reconeixement, com els pacients, incorporant les 
residències al sistema de salut, per tal de millorar la coordinació, l’atenció i la 
transparència en la gestió. 

 
- En l’àmbit de la crisi social: l’establiment d’un pla de contingència social, que 

prioritzi i doni recursos i eines pels col·lectius més vulnerables que han patit la 
pandèmia, però prevegi també la derivada social i laboral del previsible 
increment d’atur i situacions de precarietat, en l’àmbit familiar, menors i de 
dependència, per tal d’anticipar-se a les necessitats de les persones qui més 
pateixen. En definitiva, reorientar totes les polítiques públiques a l’atenció social 
i a la generació d’ocupació, estable segura i de qualitat, per no cronificar la crisi 
social, després de la sanitària. En aquest sentit són especialment sensibles les 
polítiques d’habitatge social, amb la suspensió dels desnonaments i les ajudes 
per fer front al pagament de subministres, hipoteques i lloguers, entre altres. 

 
- En l’àmbit de la crisi econòmica: la flexibilització de la regla de despesa, per tal 

que les administracions locals puguin utilitzar el seu superàvit per poder-lo 
utilitzar per combatre la crisi amb polítiques expansionistes i anti-cícliques, la 
suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs, així com la preservació 
del teixit productiu, PIMEs, autònoms i llocs de treball, per tal d’accelerar la 
sortida de la crisi i la reactivació econòmica. 

 
Tot això al mateix temps que s’aposta decididament per incorporar les TIC com 
un dret i servei essencial, al mateix nivell que l’electricitat, l’aigua o el gas, tal i 
com ha demostrat el confinament decretat per frenar la pandèmia, i la 
reactivació de sectors tan estratègics com la cultura o l’esport, fortament 
castigats per l’aturada i l’aïllament social. 

 
Atesa la voluntat de la Corporació municipal de contribuir a la reactivació social i 
econòmica del municipi desprès de la pandèmia de la COVID-19. 
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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’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles al Decàleg per a la 
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya consensuat per l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per 
combatre la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19. 
 
Segon. Notificar la resolució a les entitats municipalistes ACM i FMC, als efectes 
pertinents. 
 
Tercer. Fer difusió pública de la Resolució i del Decàleg a través de la web 
municipal. 
 
Quart. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri”. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.7.- Donar compte del Decret d'Alcaldia d'adopció de mesures tributàries 
en relació a la crisis COVID-19.- 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=13m18s 

 

Vist que l’Alcaldia, d’acord amb les atribucions de que li atorga l’article 21.m) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, en relació a 
l’adopció de mesures tributàries excepcionals a aplicar en el marc de l'estat 
d'alarma causat per la COVID-19, ha dictat el Decret que a continuació es transcriu 
íntegrament:  
 
DECRET D’ALCALDIA núm. 2020DECR001692 de data 31 de març de 2020 
 
“Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que va entrar en vigor 
el 14 de març de 2020. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR001290 de data 4 de març de 2020 
que consta en l’expedient X2020002686 per la qual s’aproven els padrons fiscals de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana, l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica, la Taxa 
de Gestió de Residus Municipals, la Taxa d’Entrada de Vehicles i Gual Permanent, la 
Taxa de Conservació del Cementiri i la Taxa Pesqueres de l’exercici 2020 i 
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s’estableix el període de cobrament d’aquests rebuts de l’1 d’abril al 5 de juny de 
2020, el qual s’ha publicat al Butlletí de la Província de Girona núm. 51 de data 12 
de març de 2020 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament a efectes de notificació 
col·lectiva. 
 
Tenint en compte les dificultat econòmiques que l’excepcional situació generada per 
la crisi sanitària del COVID-19 ja està causant al gran part dels contribuents 
d’aquests tribut municipals, i la dificultat que els ocasionarà en el compliment de les 
seves obligacions tributàries, resulta aconsellable flexibilitzat els terminis que 
ofereix aquest Ajuntament per a poder atendre els pagaments de tributs i preus 
públics. 
 
Amb aquesta mateixa finalitat, l’administració estatal ha regulat en l’article 33 del 
Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 
front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 la flexibilització dels terminis per al 
pagament, tant en període voluntari com en període executiu, així com el pagament 
derivat dels acords d'ajornament i fraccionament.  
 
No obstant, aquest precepte estatal no adopta cap mesura específica en relació 
amb els ingressos de notificació col·lectiva i venciment periòdic regulat a l’article 
62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ni amb la 
suspensió de la pràctica de les liquidacions tributàries per part de l’Administració.  
 
Per tot això, aquest Ajuntament de Banyoles considera necessari adoptar mesures 
excepcionals a aplicar en el marc de l'estat d'alarma causat per la COVID-19, per 
tal d’evitar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans i ciutadanes que, a 
causa d'aquesta crisi sanitària sense precedents, difícilment podran efectuar 
pagaments amb normalitat. 
 
Vist el que disposa l’article 29 de l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació de l’Ajuntament de Banyoles, sobre els terminis d’ingrés dels rebuts 
d’ingrés periòdic, que diu que per resolució de l’Alcaldia es podrà establir un 
calendari de cobrament diferent a l’establert en aquest article. 
 
Vista la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, dictada pel Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya en virtut de la qual es va resoldre el tancament de 
tots els centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya en qualsevol dels 
ensenyaments que l’integren i es recomanava la mateixa aplicació als centres 
educatius de titularitat municipal. 
 
Vist el que disposa el Capítol V de l’Ordenança núm. 14 General dels Preus Públics 
Municipals. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Banyoles que consta 
en l’expedient X2020003726. 
 
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. 
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DECRETA 
 
Primer.- Suspendre el període de cobrament de l’1 d’abril al 5 de juny del 2020 
dels rebuts que integren els padrons fiscals de l’exercici 2020 aprovats per la 
Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR001290 de data 4 de març de 2020 (Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana, Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica, Taxa de Gestió de 
Residus Municipals, Taxa d’Entrada de Vehicles i Gual Permanent, Taxa de 
Conservació del Cementiri i Taxa Pesqueres).  
 
Segon.- Establir un nou període de cobrament dels rebuts que integren els padrons 
fiscals esmentats: de l’1 de juny al 5 d’agost de 2020. El primer fraccionament del 
60% dels rebuts domiciliats de l’IBI Urbana i de la Taxa d’Escombraries es 
carregarà a partir del dia 3 de juliol de 2020 i el segon fraccionament del 40% 
restant, a partir del dia 5 de novembre de 2020. La resta de tributs domiciliats es 
carregaran, el 100%, a partir del dia 3 de juliol de 2020. 
 
Tercer.- Fer públic aquest acord mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a efectes de notificació col·lectiva, 
d’acord amb l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 
 
Quart.- Aplicar allò establert en l’article 33 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social 
del COVID-19, sobre suspensió de terminis en l’àmbit tributari. 
 
Cinquè.- Suspendre l’emissió de liquidacions a practicar per l’administració 
relacionades amb la prestació de serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local que, per l’estat d’alarma, no es poden oferir o 
produir-se, i fins a la finalització d’aquesta situació excepcional. 
 
Sisè.- Adoptar les mesures necessàries per tal de modificar aquelles liquidacions o 
quotes emeses relatives a fets imposables que no s’han produït per l’actual situació 
d’estat d’alarma, sobretot pel que fa a la taxa per ocupació de la via pública (el 
mercat setmanal de productes no essencials o les taules i cadires dels establiments 
de bar i restaurant..) i les relacionades amb aquells serveis o activitats que no 
s’hagin pogut prestar. 
 
Setè.- Suspendre de manera temporal i fins als restabliment de la prestació del 
servei la liquidació a partir de l’1 d’abril de 2020 de les quotes en concepte de 
preus públics municipals relacionats amb la prestació d’aquells serveis suspesos o 
que actualment no es poden prestar, 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  
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Vuitè.- Comunicar el present acord als contractistes dels anteriors serveis que 
tinguin delegada la corresponent gestió de les quotes dels preus públics 
municipals.” 
 
Atès que cal donar compliment al que estableix l’article 21.m) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, 
 
Aquesta Alcaldia al Ple de la Corporació:  
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR001692 dictat el dia 31 de 
març de 2020 d’adopció de mesures tributàries excepcionals a aplicar en el marc de 
l'estat d'alarma causat per la COVID-19. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  

 
1.8.- Donar compte al Ple de l'Informe de de Morositat del 1er trimestre 
del 2020. 

 
Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=14m52s 
 
 
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 1r 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 Ple es dóna per assabentat.  

 
2.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

 

2.1.- Convalidació del Decret d'Alcaldia 2020DECR001811, d'aprovació de 
la modificació de crèdits 19/2020.- 
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Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=15m11s 
 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR001811 de data 16 d’abril de 2020, 
d’aprovació de la modificació de crèdits 19/2020 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 d’Administració General, 
de crèdit extraordinari per atendre les despeses motivades per la crisi sanitària 
Covid-19. 
 
Vist el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març de 2020 i el Reial Decret-Llei 
11/2020, de 31 de març de 2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front 
a l’impacte econòmic i social del 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 
 
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 19/2020, de crèdit 
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 

Econò
mica 

Descripció 
Crèdit 
extraordinari 

12 23100 22699 
Acció Social. Material crisi sanitària 
Covid-19 

1.253,00 

  TOTAL 1.253,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Org. Econ. Denominació Import 
11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals  1.253,00 

      TOTAL  1.253,00 
 
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 extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19” 
 
Vist l’Informe d’Intervenció en referència al Decret d’Alcaldia núm. 
2020DECR001811 de data 16 d’abril 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 l’Ajuntament, adopta els següents acords:  
 
Primer .- Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR001811 de data 16 d’abril 
de 2020, d’aprovació de la modificació de crèdits 19/2020 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 :  
 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=16m26s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=17m42s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=20m52s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=20m54s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=21m05s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=21m07s 
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Resultat de la votació : Convalidació del Decret d’Alcaldia, 
2020DECR001811 d’aprovació de la Modificació de crèdits 19/2020. 15 
vots a favor (grup municipal JuntxCat-Junts, ERC-Junts per Banyoles, i 
Convivència i Progrés). 2 Abstencions, (grup municipal, Sumem Banyoles-
Alternativa Municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 

2.2.- Modificació de crèdits 21/2020, crèdits extraordinàris finançats amb 
romanents de tresoreria per a despeses generals derivades de la liquidació 
de l'exercici 2019 i transferències de crèdits.- 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=21m14s 
 
 
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 
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. 
 
Atès que, d’acord amb els informes tècnics que consten a l’expedient, hi ha 
diverses despeses que no tenen consignació suficient o bé han sorgit noves 
necessitats provocades per la crisi sanitària Covid-19 i que s’haurien de dotar de 
consignació suficient per poder-les portar a terme d’acord amb els informes tècnics 
de les diferents àrees.  
 
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 l’Ajuntament, adopta 
els següents acords:   
 
Primer.- Acordar que la Disposició Addicional 3a. del RD 463/2020, de 14 de març 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per el COVID-19, en la seva redacció donada per el RD 465/2020, no 
afecta a la suspensió dels terminis per a la tramitació de la present modificació de 
crèdit núm. 21/2020 per tenir una relació directa amb la gestió de la crisi i ser 
necessària per a la protecció de l’interès general i pel funcionament bàsic dels 
serveis a que es fa referència.   

Segon .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 21/2020 crèdits 
extraordinaris finançats amb l’aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a 
despeses generals de l’exercici de 2019 i per transferències de crèdits, d’acord amb 
el que disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text 
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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: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Import 

60 43900 48901 Ajuts sector comercial i turístic Crisi Covid-19 100.400,00 

      TOTAL 100.400,00 

ESTAT D'INGRESSOS 

Org. Econ. Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals   100.400,00 

      TOTAL   100.400,00 
 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 

Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

23 15100 48100 
Urbanisme. Premis, beques i pensions 
d’estudis 

-2.500,00  

40 33000 48100 
Cultura, Premis, beques i pensions 
d’estudis 

-5.000,00  

21 17201 22104 Millora medi ambient. Vestuari brigada recs -300,00  

12 92000 22104 Adm. Gral. Vestuari  5.000,00 

12 92000 22110 Adm. Gral. Productes de neteja  2.800,00 

      TOTAL -7.800,00 7.800,00 

 
 
Tercer.- 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. 
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El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  
 
Gemma Feixas (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=21m34s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=22m34s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=24m18s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=24m54s 
 
Núria Martínez (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=25m34s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=26m58s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=32m15s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=32m18s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=32m25s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=32m28s 
 
 
Resultat de la votació : Modificació de crèdit 21/2020, crèdits 
extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2019 i transferències de 
crèdits. 15 vots a favor (grup municipal JuntxCat-Junts, ERC-Junts per 
Banyoles, i Convivència i Progrés). 2 Abstencions, (grup municipal, Sumem 
Banyoles-Alternativa Municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 

2.3.- Aprovació inicial 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.- 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=32m36s 
 
 



 
 
 
 

19 

 

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que va entrar en vigor 
el 14 de març de 2020 i les seves prorrogues, el qual estableix mesures de 
contenció en l’àmbit educatiu i de formació i en l'àmbit de l'activitat comercial, 
equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i 
restauració, entre d’altres  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR001692 de data 31 de març de 2020 
per la qual s’adopten mesures tributàries excepcionals a aplicar en el marc de 
l'estat d'alarma causat per la COVID-19, entre les quals figuren les següents:  
 
a) Suspendre l’emissió de liquidacions a practicar per l’administració relacionades 
amb la prestació de serveis o la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local que, per l’estat d’alarma, no es poden oferir o produir-se, i fins a 
la finalització d’aquesta situació excepcional. 
 
b) Adoptar les mesures necessàries per tal de modificar aquelles liquidacions o 
quotes emeses relatives a fets imposables que no s’han produït per l’actual situació 
d’estat d’alarma, sobretot pel que fa a la taxa per ocupació de la via pública (el 
mercat setmanal de productes no essencials o les taules i cadires dels establiments 
de bar i restaurant...) i les relacionades amb aquells serveis o activitats que no 
s’hagin pogut prestar. 
 
c) Suspendre de manera temporal i fins als restabliment de la prestació del servei 
la liquidació a partir de l’1 d’abril de 2020 de les quotes en concepte de preus 
públics municipals relacionats amb la prestació d’aquells serveis suspesos o que 
actualment no es poden prestar, 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  

 
Atès que és necessari modificar l’actual l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de 
les Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 
i l’Ordenança General de Preus Públics Municipals per adequar-la al marc de l'estat 
d'alarma causat per la COVID-19. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i els Serveis Econòmics. 
 
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 preceptes normatius que estableix l’esmentat Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals sobre taxes i preus públics municipals.  
 
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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En virtut de l’exposat, el Ple de l’Ajuntament,  adopta els següents acords:   
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment 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 
 
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 prestació del servei. 

 
SEGON.- Aprovar provisionalment 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: 

b)  
 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  

 
c) 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.  
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TERCER.- 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. D’acord amb allò que preveu la Disposició Addicional 3a del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, aquest 
termini d’exposició pública no queda suspès en tractar-se d’una mesura relacionada 
amb la crisi del COVID-19. 
 
QUART.- En cas que aquest acord provisional sigui elevat a definitiu, publicar les 
modificacions de les ordenances fiscals al Butlletí Oficial de la Província . 
 
CINQUÈ.- 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. 
 

 
El debat d’aquest punt, es pot visualitzat a :  
 
Gemma Feixas (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=33m00s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=34m09s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=34m24s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=34m27s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=34m59s 
 
David Carvajal (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=36m50s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=38m23s 
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3.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

3.1.- Conveni multilateral sobre la contractació del servei de delegat de 
protecció de dades, assessorament, transparència i matèries connexes 
entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estant i els ajuntaments de la 
comarca.- 

Lectura i explicació de la proposta :  
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=39m42s 
 
 
De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, preveu que les entitats que pertanyen al sector públic 
poden acordar la realització conjunta de contractacions específiques. La possibilitat 
que diferents organismes públics realitzin contractacions conjuntes específiques 
també té empara en l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 
del sector públic. 
 
Els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal consideren que la contractació   
conjunta del servei de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència 
i matèries connexes és la opció més recomanable i convenient, perquè s’ajusta als 
principis de bona administració, ja que permet aprofitar economies d’escala i actuar 
de manera eficient en la gestió del fons públics. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany disposa d’un servei de contractació 
amb la capacitat tècnica necessària per impulsar, tramitar i gestionar el 
procediment de contractació conjunta del servei referenciat, és aquest l’encarregat 
de impulsar, tramitar i gestionar l’expedient de contractació de forma íntegra en 
nom propi i de la resta d’ajuntaments. 
 
Vista la minuta del conveni previ multilateral regulador de la contractació del servei 
de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència i matèries 
connexes entre el Consell Comarcal de Pla de l’Estany i els ajuntaments de la 
comarca aprovat per acord de 18 de desembre de 2019 del Ple del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
Vista la Resolució núm. 2020PRES000269 del dia 19 de març de 2020 de la 
Presidència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, d’esmena de l’acord de Ple de 
data 18.12.2019, relatiu a l’aprovació el Conveni multilateral sobre la contractació 
conjunta del servei de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència 
i matèries connexes, ratificat per acord del Consell Comarcal del Pla de l’Estany del 
dia 8 d’abril de 2020, en la que, entre d’altres, es resolt el següent: 
 
“Primer. Aprovar les esmenes a la minuta del Conveni multilateral sobre la 
contractació conjunta del servei de delegat de protecció de dades, assessorament, 
transparència i matèries connexes, que afecten als Acords tercer i cinquè, d’acord 
amb el següent redactat: 
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Tercer. Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i 
finançament 
El valor estimat del contracte, prenent en consideració totes les parts integrants 
d’aquest és de 18.181,84 euros (sense IVA), dels quals 9.090,92 euros (IVA exclòs) 
corresponen als dos primers anys de contracte i 9.090,92 euros (IVA exclòs) 
corresponen al tercer i quart any, en cas de pròrroga. 
Pressupost base de licitació per dos anys de contracte: 11.000,00 €, dels quals 
9.090,92 € corresponent a la base imposable i la resta de 1.909,08 € a 21% d’IVA. 
Totes les institucions que subscriuen aquest conveni es comprometen a finançar el 
contracte en proporció del càlcul resultant d’aplicar el següent per anualitat: 
QUADRE D’APORTACIONS 
(Iva inclòs) 

Import anual % 

   
BANYOLES 1.452,00 € 26,40 
CAMÓS 377,58 € 6,87 
CORNELLÀ DEL TERRI 555,39 € 10,10 
CRESPIÀ 188,78 € 3,43 
ESPONELLÀ 188,78 € 3,43 
FONTCOBERTA 377,58 € 6,87 
PALOL DE REVARDIT 188,78 € 3,43 
PORQUERES 555,39 € 10,10 
ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR 188,78 € 3,43 
SERINYÀ 377,58 € 6,87 
VILDEMULS 377,58 € 6,87 
CONSELL COMARCAL 671,77 € 12,21 
 5.500,01 € 100,00 

L’import de les aportacions definitives es calcularà sobre el preu del contracte 
adjudicat en el % que figura en el quadre precedent per a cada entitat local. 
L’adjudicatari del contracte ha d’expedir la corresponent factura al Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany, la qual haurà d’abonar l’import corresponent dins del termini 
màxim de trenta dies a què fa referència l’article 198.4 de la Llei de contracte del 
sector públic. 
 
Cinquè. Obligacions de les institucions que són part en aquest conveni 
Són obligacions de les institucions que són part en aquest conveni: 

 Aportar al Servei de Contractació del Consell Comarcal, en els terminis 
requerits, la documentació necessària per poder tramitar l’expedient de 
contractació i que bàsicament és un certificat on consti el compromís de la 
institució de consignar crèdit  adequat i suficient per al compliment de les 
obligacions derivades del contracte en el pressupost de l’exercici 2020. 

 Acceptar l’adjudicatari que en resulti de la licitació.  
 Finançar el contracte en la part a les aportacions màximes acordades en el 

tercer punt. 
 Aportar al Servei de Contractació del Consell Comarcal la documentació 

relativa a l’execució del contracte per part de cada entitat”.  
 
Vist l’informe favorable de la Cap de Serveis Jurídics i comunicació. 
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Vist l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei reguladora d’Hisendes Locals, relatiu als compromisos de despesa de 
caràcter plurianual, que estableix, entre d’altres coses, que la despesa que s’imputi 
a cadascun dels exercicis futurs autoritzats en transferències corrents derivades de 
convenis subscrits per les corporacions locals amb altres entitats públiques no 
podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit corresponent de l'any en 
què l'operació es comprometi els següents percentatges: en l'exercici següent el 
70%, en el segon exercici el 60%, i en el tercer i quart el 50%. No obstant, en 
casos excepcionals el Ple podrà ampliar el nombre d'anualitats i elevar els 
percentatges anteriors. 
 
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. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, adopta els següents acords:  
 
Primer. Aprovar la minuta del conveni previ regulador de la contractació del servei 
de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència i matèries 
connexes entre el Consell Comarcal de Pla de l’Estany i els ajuntaments de la 
comarca, per un valor estimat total del contracte de 22.000,00 euros (IVA inclòs) i 
per un període de vigència de dos anualitats amb possibilitat de pròrroga de dos 
anys més, d’acord amb el text que s’incorpora a l’expedient i que es transcriu a 
continuació: 
 
“CONVENI MULTILATERAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA SOBRE LA CONTRACTACIÓ 
CONJUNTA DEL SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES, 
ASSESSORAMENT, TRANSPARÈNCIA I MATÈRIES CONNEXES 
REUNITS 
D’una banda, Francesc Castañer Campolier, president del Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany. 
De l’altra banda, Miquel Noguer Planas, alcalde de Banyoles, Josep Jordi Torrentà, 
alcalde de Camós, Francesc Xavier Quer Bosch, alcalde de Crespià, Salvador Coll 
Baucells, alcalde de Cornellà del Terri, David Juan Garganta, alcalde d’Esponellà, 
Joan Estarriola Vilardell, alcalde de Fontcoberta, Jordi Xargay Congost, alcalde de 
Palol de Revardit, Elisa Teixidor Planella, tinent alcalde de Porqueres, Josep Oriol 
Serrà Madriles, alcalde Sant Miquel de Campmajor, Josep A. Ramon Guasch, alcalde 
de Serinyà, Àlex Terés Cordón, alcalde de Vilademuls. 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar 
aquest acte i 
EXPOSEN 
1. Que l’article 31.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, preveu que les entitats que pertanyen al sector públic poden acordar la 
realització conjunta de contractacions específiques. La possibilitat que diferents 
organismes públics realitzin contractacions conjuntes específiques també té empara 
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en l’article 47 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic.  
2. Que la contractació conjunta del serveis de delegat de protecció de dades, 
assessorament, transparència en matèria de protecció de dades i matèries 
connexes per part de les institucions que subscriuen aquest conveni és l’opció més 
recomanable i convenient, perquè s’ajusta als principis de bona administració, ja 
que permet aprofitar economies d’escala i actuar de forma eficient en la gestió dels 
fons públics. 
3. Que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany disposa d’un servei de contractació 
amb la capacitat tècnica necessària per impulsar, tramitar i gestionar el 
procediment de contractació conjunta del servei de delegat de protecció de dades, 
d’assessorament, transparència en matèria de protecció de dades i matèries 
connexes, d’abast a tots els municipis de la comarca, dels quals els respectius 
alcaldes dels ajuntaments subscriuen aquest conveni. 
 
ACORDS 
 
Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per les quals el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany i els ajuntaments de la comarca, contractaran conjuntament els 
serveis de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència en matèria 
de protecció de dades i matèries connexes. La contractació es realitzarà de forma 
conjunta amb la finalitat d’obtenir economies d’escala. 
Tanmateix, poden adherir-se a aquest conveni els consorcis participats per 
l’Ajuntament de Banyoles i Porqueres. 
 
Segon. Impuls, tramitació i gestió de l’expedient de contractació 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany serà l’encarregat d’impulsar, tramitar i 
gestionar de forma íntegra el procediment de contractació, en nom propi i de la 
resta d’ajuntaments que subscriuen aquest conveni. Aquestes actuacions 
comprendran: 
 La redacció del plec de clàusules administratives. 
 La redacció del plec de prescripcions tècniques. 
 La redacció de l’informe jurídic del plec de clàusules administratives. 
 L’aprovació de tots els acords que la normativa contractual exigeixi a l’òrgan de 

contractació. 
 La realització de tots els actes administratius de tràmit exigits legalment 

corresponents a les diferents fases de la licitació (anunci, adjudicació, 
formalització, publicitat i remissió del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic). 

 La proposta de resolució de les incidències comunes a totes les institucions que 
puguin sorgir durant l’execució del contracte, l’elaboració d’informes jurídics i 
tècnics preceptius tals com la modificació del contracte, la resolució, la imposició 
de penalitats els informes jurídics sobre els recursos presentats. 

Les incidències individuals que puguin sorgir entre les institucions que formen part 
d’aquest conveni i l’adjudicatari del contracte hauran de ser resoltes de forma 
individual entre ells. 
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Tercer. Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i 
finançament 
El valor estimat del contracte, prenent en consideració totes les parts integrants 
d’aquest és de 18.181,84 euros (sense IVA), dels quals 9.090,92 euros (IVA exclòs) 
corresponen als dos primers anys de contracte i 9.090,92 euros (IVA exclòs) 
corresponen al tercer i quart any, en cas de pròrroga. 
Pressupost base de licitació per dos anys de contracte: 11.000,00 €, dels quals 
9.090,92 € corresponent a la base imposable i la resta de 1.909,08 € a 21% d’IVA. 
Totes les institucions que subscriuen aquest conveni es comprometen a finançar el 
contracte en proporció del càlcul resultant d’aplicar el següent per anualitat: 
 
QUADRE D’APORTACIONS 
(Iva inclòs) 

Import anual % 

   
BANYOLES 1.452,00 € 26,40 
CAMÓS 377,58 € 6,87 
CORNELLÀ DEL TERRI 555,39 € 10,10 
CRESPIÀ 188,78 € 3,43 
ESPONELLÀ 188,78 € 3,43 
FONTCOBERTA 377,58 € 6,87 
PALOL DE REVARDIT 188,78 € 3,43 
PORQUERES 555,39 € 10,10 
ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR 188,78 € 3,43 
SERINYÀ 377,58 € 6,87 
VILDEMULS 377,58 € 6,87 
CONSELL COMARCAL 671,77 € 12,21 
 5.500,01 € 100,00 

L’import de les aportacions definitives es calcularà sobre el preu del contracte 
adjudicat en el % que figura en el quadre precedent per a cada entitat local. 
L’adjudicatari del contracte ha d’expedir la corresponent factura al Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany, la qual haurà d’abonar l’import corresponent dins del termini 
màxim de trenta dies a què fa referència l’article 198.4 de la Llei de contracte del 
sector públic. 
 
Quart. Drets de les institucions que prenen part en aquest conveni 
Són drets de les institucions que prenen part en aquest conveni: 
 Beneficiar-se de les economies d’escala que generi la contractació conjunta del 

servei d’assessorament en matèria de protecció de dades, transparència i 
matèries connexes. 

 Beneficiar-se de la gratuïtat de la gestió del procediment de contractació, 
excepte el Consell Comarcal. 

 Ser informats adequadament pel Consell Comarcal de totes les actuacions 
relatives al procés de contractació. 
 

Cinquè. Obligacions de les institucions que són part en aquest conveni 
Són obligacions de les institucions que són part en aquest conveni: 
 Aportar al Servei de Contractació del Consell Comarcal, en els terminis 

requerits, la documentació necessària per poder tramitar l’expedient de 
contractació i que bàsicament és un certificat on consti el compromís de la 
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institució de consignar crèdit adequat i suficient per al compliment de les 
obligacions derivades del contracte en el pressupost de l’exercici 2020. 

 Acceptar l’adjudicatari que en resulti de la licitació.  
 Finançar el contracte en la part a les aportacions màximes acordades en el 

tercer punt. 
 Aportar al Servei de Contractació del Consell Comarcal la documentació relativa 

a l’execució del contracte per part de cada entitat.  
 

Sisè. Durada del conveni 
La durada d’aquest conveni coincidirà amb la vigència del contracte conjunt de 
serveis de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència en matèria 
de protecció de dades i matèries connexes, que serà de dos anys que es podrà 
prorrogar per dos anys més, d’any en any. 
Dos mesos abans de finalitzar el segon any de contracte, cada institució que formi 
part d’aquest conveni, haurà de comunicar al Consell Comarcal si està interessada a 
prorrogar el contracte (i , en conseqüència, el conveni). En cas que el Consell 
Comarcal no rebi cap comunicació respecte a aquesta qüestió, entendrà que els 
ajuntaments són favorables a la pròrroga del contracte. 
Per al cas que algun dels ajuntaments decideixi no exercir la pròrroga, el contracte i 
el conveni es mantindran per a la resta d’ajuntaments interessats, i es modificarà el 
preu del contracte, a la baixa, en la part que correspongui, atenent a l’acord tercer 
d’aquest conveni.  
 
Setè. Comissió de seguiment de la contractació 
Es crearà una comissió de seguiment i de coordinació del contracte de serveis que 
serà objecte de licitació. 
Aquesta comissió tindrà per objecte planificar i dimensionar les necessitats de cada 
una de les parts, i consensuar els aspectes tècnics que siguin necessaris i fer el 
seguiment de l’execució del contracte. 
La comissió estarà formada per un representant de cada una de les parts 
(representant que serà designat per cadascuna d’elles) i es reunirà com a mínim un 
cop l’any. 
 
Vuitè. Extinció 
D’acord amb la clàusula sisena, aquest conveni quedarà extingit quan finalitzi la 
vigència del contracte conjunt. 
 
Novè. Règim jurídic del conveni 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a la resolució de dubtes o 
conflictes que hi pugui haver queda subjecte a al Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Desè. Entrada en vigor 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la signatura i serà publicat al 
Butlletí Oficial de la Província. El Consell Comarcal és el responsable de la 
publicació”. 
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Segon. Aprovar l’adhesió al conveni regulador de la contractació conjunta del servei 
de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència i matèries 
connexes. 
 
Tercer. Autoritzar, disposar i comprometre la següent despesa plurianual derivada 
de l’aportació al conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per un 
import total de 2.904,00 €, d’acord amb el següent detall: 
 

Anualitat 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

% 
respecte 

1ª 
anualitat 

2020 

12.92000.46509 
“Adm. General. TCC 
Gestió Protecció de 

Dades” 

1.452, 00 € 
(núm. operació 

prèvia 
920200001317) 

 

2021 

12.92000.46509 
“Adm. General. TCC 
Gestió Protecció de 

Dades” 

1.452, 00 € 100% 

 
 
Caldrà consignar crèdit adequat i suficient per atendre la despesa en els exercicis 
pressupostaris corresponents durant la vigència del conveni. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, als 
efectes pertinents. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal i al Servei de Serveis 
Jurídics i Comunicació, als efectes pertinents. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=40m18s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=40m20s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=40m52s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=41m27s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=42m45s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=43m07s 
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Secretari 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=43m13s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=43m53s 
 
 
 
4.0.- CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 

Precs i Preguntes :  
 
Miquel Noguer (JxCAT) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=44m11s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=44m16s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=51m06s 
 
Miquel Cuenca (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=60m55s 
 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=67m22s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=68m24s 
 
Jana Soteras (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=69m06s 
 
Non Casadevall (Sumem) 
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=70m23s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=72m03s 
 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=77m53s 
 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=80m42s 
 
Miquel Noguer (JxCAT)  
https://www.youtube.com/watch?v=mC-fjfFdeI8#t=84m12s 
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Resultat de la votació. Conveni multilateral sobre la contractació del servei 
de delegat de protecció de dades, assessorament, transparència i matèries 
connexes entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estant i els ajuntaments de 
la comarca. 15 vots a favor (grup municipal JuntsxCat-Junts, ERC-Junts 
per Banyoles, i Convivència i Progrés). 2 Abstencions, (grup municipal, 
Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista). S’aprova per majoria 
absoluta.  
 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
19:50h de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 


