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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número:  7/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 28 de juny de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 20:40 h 
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 28 de juny de 2021, es reuneixen de 
forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 

ASSISTENTS  

Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
 
Interventora  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MAIG 
DE 2021.  

D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal l’alcalde pregunta si 
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta.  

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió 
ordinària del dia 31 de maig de 2021 s’aprova per unanimitat.   

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a : 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=02m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

PRESIDÈNCIA 

 

2. DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL NOMBRE DE 
PLACES RESERVADES A PERSONAL EVENTUAL (EXPEDIENT X2020012111). 

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació del nombre de places reservades a 
personal eventual: 
 
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 
la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 
 
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 
 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 9 de desembre de 2020, va 
aprovar inicialment el pressupost l’exercici 2021, i la plantilla com a document 
integrant, que inclou dos places reservades a personal eventual. 
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Vista la publicació d’aprovació definitiva del pressupost en el Butlletí Oficial de la 
província de Girona, núm.4 de 8 de gener de  2021. 
  
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 
 
Per tot l’exposat,  

Es dona compte al ple de la Corporació que el nombre de places reservades a 
personal eventual per l’exercici 2021 són dues, una amb el nom de “Coordinador de 
Patrimoni Cultural” i  l’altra amb el nom d’ “Adjunt Alcaldia” amb adscripció als 
Serveis Generals de la Corporació.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=03m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

El Ple es dona per assabentat.  

 

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

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 24 de maig de 
2021 fins al dia 18 de juny de 2021, concretament, des del número 2081 fins el 
número 2492, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic. 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=03m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

El Ple es dona per assabentat. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA  

DE SERVEIS GENERALS 
 

4. APROVACIÓ DE LA PERMANÈNCIA EN EL SISTEMA CENTRAL 
D’ADQUISICIONS I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE BANYOLES I LA COMISSIÓ CENTRAL DE 
SUBMINISTRAMENTS EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE 
PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I 
SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EXPEDIENT X2021003360). 

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

I. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de 
Subministraments, gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de 
béns i serveis. 

II. En data 7 de gener de 1999 l’Ajuntament de Banyoles va formalitzar el 
corresponent conveni d’adhesió al Sistema central d’adjudicacions. Si bé les 
condicions generals dels convenis d’adhesió o participació en el Sistema 
central d’adquisicions s’han mantingut inalterables, el redactat concret ha 
anat evolucionant al llarg dels anys, En aquest sentit, convé harmonitzar i 
actualitzar el seu redactat.  

El conveni tenia una vigència inicial d’un any, prorrogable automàticament 
per períodes anuals. Per tant, a efectes pràctics la seva vigència era 
indefinida.  

III. Actualment, per part  de la Comissió Central de Subministraments, del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de  la Generalitat 
de Catalunya, ha instat als Ajuntaments que ja disposaven de convenis 
d’adhesió al Sistema Central d’Adjudicacions que manifestin la seva voluntat 
de permanència en el sistema central d’adquisicions i l’aprovació d’un nou 
text del conveni d’adhesió, amb la limitació de la vigència establerta en la 
Llei 40/2015, d’ú d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Hi ha necessitat d’adequar al temps present i a la normativa actual, articles 
49 i següents de la  Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, el 
conveni d’adhesió subscrit. 

IV. És d’interès de l’Ajuntament de Banyoles continuar en el Sistema central 
d’adquisicions, permetent que l’Ajuntament de Banyoles realitzi els seus 
procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió 
Central de Subministraments, d’acord amb la normativa reguladora de la 
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contractació del sector públic i d’acord amb allò regulat pels plecs de 
cadascuna de les licitacions. 

V.   D’acord amb aquests antecedents, amb l’aprovació d’aquest nou text  del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i la Comissió 
Central de Subministraments en què s’estableixen les condicions de 
participació en el sistema d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat 
de Catalunya, es continua apostant per les eines de racionalització tècnica 
de la contractació per tal de simplificar els procediments en la tramitació 
administrativa dels expedients de contractació i obtenció de millores de 
preus i d’economies d’escala que es deriven del procés d’agregació de 
compres.  
 

VI. Ha emès memòria justificativa la Cap de Serveis Jurídics i Comunicació de 
l’Ajuntament de Banyoles, el qual consta en l’expedient, d’acord amb el què 
disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, d’u d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.  

FONAMENTS DE DRET 

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

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

III.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, preveu en 
els articles 227 i 228 sistemes per la racionalització de la contractació de les 
Administracions Públiques, entre ells la creació de Centrals de Contractació per 
centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments. 

IV.- La disposició addicional primera del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis 
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i altres organismes públics, preveu que els organismes autònoms i les 
restants entitats de dret públic vinculades o dependents de l’Administració de la 
Generalitat, institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, 
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universitats públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades al territori 
de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels 
subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada per la 
Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del corresponent 
conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l‘esmentada vinculació. 

V.-  L’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, preveu que les Entitats Locals podran adherir-se a sistemes d’adquisició 
centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei. 

VI.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que els convenis tenen una duració de quatre anys, podent acordar-se la 
pròrroga pel termini de fins a quatre anys addicionals. 

En aquest sentit, l’article 49.h 1r de la Llei 40/2015, d’ú d’octubre, del règim jurídic 
del sector públic, disposa que: “Els convenis han de tenir una durada determinada, 
que no pot ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un 
termini superior i, l’apartat h 2n: “En qualsevol moment abans de la finalització del 
termini previst en l’apartat anterior, els signants del conveni podran acordar 
unànimement la seva pròrroga o per un període de fins quatre anys addicionals o la 
seva extinció.” 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD  

Primer.- Manifestar la voluntat de permanència de l’Ajuntament de Banyoles en el 
Sistema Central d’Adquisicions de la Generalitat de Catalunya, en la totalitat de 
categories de subministraments i de serveis. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Banyoles i la 
Comissió Central de Subministraments en què s’estableixen les condicions de 
participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de 
Catalunya, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde la Corporació per a subscriure el conveni de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Banyoles i la Comissió Central de Subministraments en què 
s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de 
béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.-- Notificar aquest acord a la Comissió Central de Subministraments, del 
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, de la Generalitat de 
Catalunya. 
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ANNEX 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I LA 
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL 
D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
REUNITS 
 
D'una part la senyora M.C.T., que intervé en la seva qualitat de presidenta de la 
Comissió Central de Subministraments, d’acord amb el previst al  
 
Decret 96/2001, de 20 de març (Modificat pel Decret 43/2019, de 25 de febrer, de 
reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda), i 
està expressament facultada per a aquest acte per acord de la Comissió Central de 
Subministraments, pres el 14 de desembre de 2011, de delegació de competències 
(DOGC 6053, de 16 de gener de 2012). 
 
D'altra el senyor Miquel Noguer Planas, que intervé en la qualitat d’Alcalde 
president de l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb les competències que li 
atribueix l’article 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, , assistit per la Secretària de la 
Corporació, Rosa M. Melero Agea, i facultat per aquest acte per l'acord del Ple de 
l'Ajuntament de Banyoles del dia _________. 

  
EXPOSEN 
 
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de 
Subministraments gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i 
serveis. 
 
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, 
sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels 
serveis complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i 
les restants entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la 
Generalitat, institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, 
universitats públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades al 
territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels 
subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada per la 
Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser 
acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la 
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formalització del corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions 
de l’esmentada vinculació. 
 
3r Que l’Ajuntament de Banyoles, a l’empara de l’acord de la Comissió Central 
de Subministraments, de data 24 de juliol de 2020, en que s’autoritza la Secretaria 
tècnica d’aquesta Comissió per a homogeneïtzar els convenis d’adhesió als Sistema 
central d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència establerta  
 
 
a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ha manifestat 
explícitament la seva voluntat de permanència al Sistema central d’adquisicions de 
béns i serveis de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l’abast de 
l’adhesió a totes les seves categories de subministraments i de serveis.  
 
 
CLÀUSULES 
 
1a OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals 
l’Ajuntament de Banyoles s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i 
serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 
 
2a ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El present conveni es pot fer extensible, si s’escau, als organismes autònoms, 
entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació 
majoritària de la corporació local, prèvia ratificació i posterior comunicació de l’ens 
local a la Comissió Central de Subministraments i que es materialitzarà amb la 
signatura d’una addenda a aquest conveni. 
 
3a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que l’Ajuntament de 
Banyoles, realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades 
per la Comissió Central de Subministraments, tot d’acord amb la normativa 
reguladora de la contractació del sector públic i d’acord amb el què regulen els 
plecs de cada una de les licitacions. 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així 
ho convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui 
les necessitats de l’Ajuntament de Banyoles en expedients d’adquisició 
centralitzada. 
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L’Ajuntament de Banyoles facilitarà en el primer trimestre de cada any a la 
Comissió Central de Subministraments informació global dels subministraments i 
dels serveis contractats dins del Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per 
tal de determinar les previsions d’adquisicions futures. 
 
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a l’Ajuntament de Banyoles 
l'accés a les aplicacions informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el  
 
compliment del conveni, així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi 
facilitat a la Comissió Central de Subministraments sobre els seus béns, productes i 
serveis. 
 
4a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES 
 
L’Ajuntament de Banyoles comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, 
per permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els 
expedients d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències 
sorgides en la tramitació dels procediments de contractació de subministraments i 
serveis derivats d’aquest conveni. 
 
5a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES  
   
En el supòsit que l’Ajuntament de Banyoles hagués d'exigir responsabilitats que 
comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors 
adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la 
Comissió Central de Subministraments, als efectes oportuns. 
 
6a COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada 
per dos representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a 
aquesta, i dos representants de l’Ajuntament de Banyoles, designats per aquesta 
entitat, per tal de realitzar els seguiment del compliment del present Conveni i 
resoldre, si així s’escau, els dubtes que ofereixi la seva interpretació. 
 
 
7a JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment 
d’aquest Conveni seran de coneixement i competència de l’òrgan jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
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8a DURADA  
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura 
d’aquest document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma 
expressa, abans de la finalització del termini inicialment previst, per un període 
màxim de 4 anys més, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol 
moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb dos mesos d’antelació. 
 
9a RESOLUCIÓ 
 
Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment 
greu de les seves clàusules per alguna de les parts signants.  
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen 
electrònicament aquests document.  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=03m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=04m05s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=04m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=05m07s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=05m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
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Abstencions (2) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 
 
En compliment del que estableix l’article 44 del ROM es proposa que s’inclogui per 
raó d’urgència a la consideració del Ple, la moció en suport a M.V. i de rebuig a la 
sentència de l’audiència provincial que el condemna a cinc anys de presó 
 
L’Alcalde sotmet la urgència a votació d’aquesta moció, que s’aprova per 
unanimitat.  
 
5.- MOCIÓ EN SUPORT A M.V. I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL CONDEMNA A CINC ANYS DE PRESÓ. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal que fa una lectura de la moció 
que se sotmet al Ple, i que diu així: 

El passat 16 de juny a la secció 21a de l’Audiència Provincial vam conèixer la 
terrible sentència de 5 anys de presó per al M.V. per exercir el seu dret de 
participació en una manifestació el 29 de setembre de 2018 a Barcelona. Una 
manifestació que va ser convocada en resposta a l'homenatge organitzat per 
Jusapol el mateix dia a favor dels policies nacionals que havien actuat durant els 
fets de l'1 d'octubre. 

El condemnen a un total de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per 
atemptat a l’autoritat i més de 2100€ de multa. 

En M. és un jove badaloní compromès en diferents lluites socials i polítiques, i 
aquella tardor de 2018 va sortir, com tants d’altres, a plantar cara a aquells que 
van reprimir el poble català l’1 d’octubre. Tothom qui vam sortir al carrer aquell dia 
ho vam fer per mostrar el rebuig a la manifestació convocada pel sindicat de 
policies espanyol JUSAPOL. En M. i tots nosaltres vam sortir amb l’antifeixisme per 
bandera i en defensa de les institucions catalanes, les mateixes que uns mesos 
després es van personar com a acusació particular contra el nostre company. 

Més de 3000 encausades veuen com la repressió impulsada pel govern autonòmic 
de la Generalitat no s’atura. Els mateixos que d’una banda criden a la mobilització, 
són aquells que de la mà de l’Estat espanyol ens persegueixen, jutgen i 
empresonen. La Generalitat de Catalunya, que es manté com acusació particular en 
més de 70 casos contra independentistes inclòs el cas d’en M., ha acabat demanant 
4 anys, 9 mesos i 1 dia de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.549 
euros. 
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Un altre cop ens trobem davant d’una justícia que utilitza el seu poder per 
discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i 
l’exercici de drets fonamentals com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el 
dreta la protesta. 
 
Atenent que en el redactat de la sentencia, malgrat el magistrat reconeix que no hi 
ha imatges que acreditin l’acusació i considera que només amb la declaració de 
l’agent n’hi ha prou per imposar la sentència condemnatòria, el jutge li imposa la 
màxima pena que demanaven les acusacions. 
 
Atenent les darrers informacions de fets gravíssims que ha denunciat la defensa de 
M.V., representada per advocats d’Alerta Solidària, segons la qual el mateix  
agent dels Mossos d’Esquadra que va acusar en M. d’haver-lo agredit durant la 
manifestació, també va acusar dels mateixos fets un altre noi. 
 
Atenent que aquesta denuncia posa de manifest que les acusacions plantejades per 
la Generalitat de Catalunya, que han acabat amb una condemna de 5 anys per en 
M.V., es basen en el testimoni d’un agent que va mentir deliberadament en seu 
judicial per condemnar-lo, una falsedat que ja venia del redactat policial que es va 
fer servir en el seu moment per encausar-lo mesos després de la manifestació. 

Atenent que aquests fets tant greus posen en risc els drets fonamentals que 
haurien de defensar les institucions democràtiques del nostre país. 

Per tot això, el grup municipal SUMEM BANYOLES proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Banyoles adoptar el següent 

ACORD 

PRIMER.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport al M., la família i amistats 
davant d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en 
els propers mesos a la presó. 

SEGON.- Rebutjar de forma rotunda i contundent la condemna de l'audiència 
provincial de 5 anys de presó i 2000 euros de multa a en M.V. 

TERCER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que es retiri com 
acusació particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure 
manifestació. I en el cas que es presenti recurs a la sentència de presó de M.V., que 
la Generalitat es retiri com acusació particular. 

QUART.- Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos 
d’Esquadra que deixin de recolzar, tal i com es recull en els acords d’investidura, la 
repressió de l’estat espanyol contra el moviment independentista. 
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CINQUÈ.- Condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera 
especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat 
d’expressió. 

SISÈ.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i al 

Parlament de Catalunya 

La moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (16) 

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

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

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

 
Abstencions (1) 

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=07m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=08m24s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=09m31s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=10m42s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=10m50s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=12m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=12m15s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=12m32s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=13m43s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=14m26s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=15m02s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=15m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=15m26s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=15m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=15m47s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=15m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=16m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=16m06s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=16m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=16m20s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=16m32s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=16m57s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=17m03s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=17m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=17m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=17m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

II 
PART DE CONTROL 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=17m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=18m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=18m17s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=19m32s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=25m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=27m16s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=27m22s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=28m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=39m23s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=53m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=55m10s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=55m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=56m01s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=57m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=65m02s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=66m44s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=68m29s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=70m00s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=72m48s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=76m13s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=81m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=90m54s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=MlKKtb6c2AU#t=91m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

 

 

 

 

 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 20:40 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 
2021 ha quedat en 16 pàgines. 


