ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 9/2021
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 27 de setembre de 2021
Horari: de 19:00 h a les 21:40 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 27 de setembre 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
Rosa Maria Melero Agea
Interventora
Anna Puig Puigcorbé
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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 26 DE
JULIOL 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 26 de juliol de 2021 s’aprova per unanimitat
El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=02m32s
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 dona compte del nombre de places reservades a personal eventual, en el
sentit següent:
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.
Vista la publicació d’aprovació definitiva del pressupost en el Butlletí Oficial de la
província de Girona, núm.4 de 8 de gener de 2021.
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Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL
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,
Es dóna 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=6anWkf0tTz8#t=03m50s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat.
3. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE
DE 2021 (expedient X2021007517).
L’Alcalde dona compte de l’informe de Morositat del 2n trimestre de 2021, en el
sentit següent:
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.
Per tot això,
Es dona compte de l’informe de morositat, corresponent al 2n trimestre de 2021,
emes pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les
mesures de lluita contra la morositat.
Segons aquest informe:
Pel que respecte a Morositat, el termini mig de pagament del trimestre, a comptar
des de la data d’entrada de la factura, és de 32,35 dies.
Pel que respecte al PMP (període mig de pagament de proveïdors), el termini mig
de pagament del trimestre, de tot el grup, es a dir incloent els consorcis, a comptar
des de la data d’aprovació de la factura, és de 16,21 dies.
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El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=04m04s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat.
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS CONTEMPLATS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2021, CORRESPONENT
AL 2N TRIMESTRE DE 2021 (expedient X2021007855).
L’Alcalde dona compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius
contemplats a la Llei Orgànica 2/2021, corresponent al 2n trimestre de 2021, en el
sentit següent:
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que la informació del 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici
de 2021 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com
a ens adscrit a aquest Ajuntament, ha estat tramesa al MINHAP amb data 26 de
juliol de 2021.
Per tot això,
Es dóna compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats
a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 2n. Trimestre
de 2021 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany :



Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Compleix l’objectiu del Deute públic

El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=04m20s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat.
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5. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA, DE 13 DE SETEMBRE DE
2021, D’APROVACIÓ DE LA REMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2022 ( expedient
X2021009393).
L’Alcalde dona compte del Decret d’Alcaldia de 13 de setembre de 2021,
d’aprovació de la remissió e la informació e les línies fonaments del pressupost de
l’exercici 2022, i que diu així:
Vista l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, que en l’article 15
s’estableix l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals
pressupostaries per l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica
2/2012, que conté tota la informació necessària d’acord amb la normativa vigent.
Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici de
2022, ha estat tramesa per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a
través de la oficina virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb
data 13 de setembre de 2021.
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,
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR003511 de data 13 de
setembre de 2021, de l’aprovació de la remissió de la informació de les línies
fonamentals del Pressupost de l’exercici de 2022, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 15 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat.

El debat d’aquest punt es por visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=04m40s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat
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6. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del 19 de juliol de 2021
fins el 16 de setembre de 2021, concretament, des del número 2874 fins el número
3552, 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=6anWkf0tTz8#t=05m04s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat.
PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS
7. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ PER AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ
MORTIS CAUSA DE LA TITULARITAT DEL DRET D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA
DE LA PESQUERA NÚM 14 (expedient X2021006919)
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora de Serveis
Generals, que fa la següent proposta al Ple:
El Sr. J.P. d.A. S, actuant en nom i representació del Sr. B.A, el Sr. E.G.A, la Sra.
M.H.T.A.S, i la Sra. F.R.A.S, sol·licita autorització per part del Ple de l’Ajuntament
per procedir al canvi de titularitat de la concessió de la pesquera número 14 per
transmissió “mortis causa”, com a hereus del Sr. P.S.M, i de la Sra. J.M.A.
En data 9 de setembre de 2021 la secretària municipal ha emès l’informe que
parcialment es transcriu i que diu així:
(...)
ANTECEDENTS DE FET
I.- El dia 8 de juny de 2021, registre d’entrada municipal número 8814, el Sr.
J.P.d.A.S, actuant en nom i representació del Sr. B.A, el Sr. E.G.A, la Sra.
M.H.T.A.S, i la Sra. F.R.A.S, sol·licita autorització per part del Ple de l’Ajuntament
per procedir al canvi de titularitat de la concessió de la pesquera número 14 per
transmissió “mortis causa”, com a hereus del Sr. P.S.M i de la Sra. J.M.A. En el seu
escrit manifesta, a mode de resum, el següent:



Que en dates 24 de gener de 2019 i 30 d’abril de 2019 varen morir,
respectivament, el cònjuges P.S.M, i J.M.A.
Que eren titular, per meitat i en proindivís, dels drets relatius a l’immoble
pesquera número 14, drets que es varen adquirir per cessió atorgada al seu
favor en data de 23 d’octubre de 1991, mitjançant escriptura amb número
de protocol 2.247.
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Que en data 6 de maig de 2021 el Sr. B.A, la Sra. M.H.T.A,S, la Sra.
F.R,A.S, i el Sr. E.G.A, varen acceptar expressament l’herència del Sr. P.S.M
i de la Sra. J.M.A, segons consta en escriptura amb número de protocol
2981.

A tal efecte s’adjunta, entre d’altres documents, copia dels poders atorgats pel Sr.
B.D, Sr. E.G.A, Sra. M.H.T.A.S, i Sra. F.R,A,S, a favor del Sr. J.P.d.A, així com
còpia de l’escriptura de 23 d’octubre de 1991 número 2247 del seu protocol (de
cessió dels drets de la pesquera a favor dels causants) i còpia de l’escriptura
d’acceptació de l’herència del dia 6 de maig de 2021 número 2981 del seu protocol.
II.- Consultat l’arxiu de Banyoles consten, en relació a la pesquera número 14, les
dades següents:
Descripció
Edificació de 81 metres quadrats emplaçada al passeig Darder de Banyoles.
L’edificació es compon d’un passadís de 2 metres i 10 centímetres d’amplada per 6
metres i setanta dos centímetres de longitud; i l’edifici d’una sola planta, amb terrat
i balcó sobre l’estany, de 7 metres i 20 decímetres de longitud per 7 metres
d’amplada.
Titularitat del dret d’utilització privativa


En data 18 d’agost de 1927 l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant acord de
la Comissió Municipal Permanent (en resposta a la sol·licitud efectuada el dia
20 de juliol de 1927), va autoritzar a la Sra. A.R.D, (veïna de Barcelona)
per a construir una pesquera amb subjecció a uns condicionants i entre
aquests el següent: el permís s’entendrà fet a precari, quedant facultat
l’Ajuntament per retirar-lo i ordenar la demolició de la pesquera, sempre que
ho cregui convenient, sense dret a indemnització per part de la propietària.



En data 25 de juliol de 1941 la Comissió Municipal Permanent va acordar
aprovar el traspàs de la concessió municipal atorgada a la Sra. A.R.R, a
favor de l’empresa Molfort’s SA, que presentà una sol·licitud a aquests
efectes acreditant per mitjà d’escriptura pública la cessió dels drets de la
Sra. Adelina Rey Denís sobre la pesquera.



En data 28 de novembre de 1996 el Ple de la Corporació va acceptar el canvi
de titularitat dels drets d’utilització d’aquesta pesquera a favor del Sr. P.S.M
i de la Sra. J.M.A, en virtut de la sol·licitud presentada pel Sr. S. el dia 10
de setembre de 1992, adjuntant una fotocòpia de l’escriptura pública de
data 23 d’octubre de 1991 per la qual s’atorga la cessió dels drets relatius a
la referida pesquera per part de l’empresa Molfort’s, SA a favor del
sol·licitant i de la seva esposa, que l’adquireixen per meitat proindivís.

NORMATIVA APLICABLE
La normativa a considerar és la següent:

7

Normativa estatal
- Constitució Espanyola de 1978 (article 132).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (articles
18.1.c), 47, 79.3 i 80.1).
- Reial decret legislatiu 781/1996, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (articles 23, 38,
75).
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Aigües (Disposició Addicional primera)
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques.
Normativa autonòmica
- 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 (articles 201, 202, 208, 220, 221,
228, 232. –TRLMRLC - Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals (articles 2, 6, 7.1, 78, 79, 84, 85 i 152). –RPEL - Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (articles 7, 21,
25, 28, 32, 34 i 36).
- Resolució de 20 de novembre de 1996 per la qual es dona publicitat a l’Acord
de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 12 de novembre de 1996, de
declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de jardí històric, a
favor de les pesqueres i els passeigs de Banyoles i de delimitació del seu
entorn de protecció (DOGC número 2309, de data 15 de gener de 1997).

Normativa municipal
- Reglament d’Activitats de l’Estat de Banyoles (RAES), aprovat definitivament
pel Ple de la Corporació el dia 27 de setembre de 2010 (articles 5, 33 i
Disposició Transitòria tercera).
- Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn immediat de
l’Estany de Banyoles.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA.- NATURALESA JURÍDICA DE LES PESQUERES
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El Reglament d’Activitats de l’Estany de Banyoles de 2010 regula en el seu capítol V
les pesqueres, dedicant un sol article titulat Naturalesa jurídica, concretament
l’article 33, i que diu el següent:
1.- Les pesqueres de l’Estat de Banyoles constitueixen, com a conjunt i
individualment, un element paisatgístic i arquitectònic i de notable interès i
com a tal és objecte de protecció.
La seva presència des de mitjans de segle XIX, amb la posterior evolució i
transformacions, les converteixen en un element indissoluble del paisatge
vuitcentista relacionat amb la moda.
2.- Per tractar-se de construccions fixes situades entre la riba i l’aigua de
l’Estany, tenen la consideració de béns immobles municipals, amb la
categoria de béns comunals, a l’igual que l’Estany al qual estan
incorporades.
3.- La utilització i conservació de les pesqueres es regeix pel que disposa el
Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn immediat de
l’Estany de Banyoles o, en el seu cas, pel que disposi la figura de
planejament urbanístic que el substitueixi.
És per la qual cosa que l’Estany de Banyoles i les pesqueres constitueixen un bé
comunal destinat a l’ús i aprofitament comú dels banyolins, és a dir, que les seves
aigües són propietat dels habitants del municipi de Banyoles. I aquesta propietat és
legalment reconeguda i està inscrita al Registre de la Propietat de Girona des de
1915.
Qualificació jurídica que es confirma amb les Sentències del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de data 25 de setembre de 1996 (recurs número 586/1996) i
de data 5 de novembre de 1996 (recurs número 2015/1996) i per la Sentència del
Tribunal Suprem de 16 de desembre de 2002 (recurs número 7831/1996).
Les pesqueres de l’Estany de Banyoles es configuren jurídicament com un dret
d’utilització o ocupació privativa d’una part del bé comunal municipal. És una
ocupació privativa (exclou de la seva utilització als altres usuaris de l’Estany), un
dret possessori amb naturalesa jurídica de concessió demanial i que es regulen pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals i la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques.
I en aquests mateixos termes es pronuncia l’article 5.3 del Reglament d’Activitats
de l’Estany de Banyoles de 2010 quan estableix que és d’aplicació supletòria a les
concessions dels béns comunals de l’Estany la normativa que estableix la vigent
legislació de règim local sobre la concessió de l’ús privatiu de domini públic local.
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SEGONA.- TRANSMISSIÓ DEL DRET D’UTILITZACIÓ PRIVTIVA DE LA
PESQUERA NÚMERO 14
En sessió plenària del dia 28 de novembre de 1996 es va acordar acceptar el canvi
de titularitat dels drets d’utilització de vàries pesqueres i, entre elles, la pesquera
número 14 així com la suspensió de traspassos i/o canvis de titularitat de la
totalitat de les 21 pesqueres de l’Estany de Banyoles pel període d’un any des de
l’adopció de l’acord o fins a l’entrada en vigor de la nova reglamentació reguladora
del seu règim jurídic.
Posteriorment, en sessió plenària del dia 27 de setembre de 2010 es va aprovar
definitivament el Reglament d’activitats de l’Estany de Banyoles que en la seva
Disposició Transitòria Tercera, apartat segon, disposa que es prorroga la suspensió
de traspassos i/o canvis de titularitat de la totalitat de les pesqueres de l’Estany de
Banyoles, amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest Reglament i fins a l’entrada
en vigor de la reglamentació reguladora del seu règim jurídic, que es realitzarà en
un termini màxim de 3 anys.
Reglament que va entrar en vigor el dia 4 de novembre de 2010.
A data d’avui no s’ha aprovat un Reglament que reguli el règim jurídic de les
pesqueres, havent transcorregut sobradament el termini dels tres anys que
estableix el Reglament d’activitats de l’Estany de Banyoles, termini que finalitzava
el dia 4 de novembre de 2013.
És per la qual cosa que havent finalitzat el termini de suspensió de traspassos i/o
canvis de titularitat de les pesqueres de l’Estany de Banyoles és possible realitzar
canvis de titularitat i traspassos ja que la suspensió no està vigent.
TERCERA.- TERMINI DEL
PESQUERA NÚMERO 14

DRET

D’UTILITZACIÓ

PRIVATIVA

DE

LA

En relació a la durada de les concessions demanials val a dir que el termini màxim
de 50 anys establert a l’article 61.c) Reglament de Patrimoni dels ens locals de
1988, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL) podria entendre’s
desplaçat per l’article 93.3 LPAP a partir de la seva entrada en vigor el 4 de febrer
de 2004. Norma bàsica –disposició final segona 5- que fixa en 75 anys el termini
màxim de duració d’aquestes concessions. En principi sembla que aquesta
interpretació no és possible perquè el TRLMRLC no regula la durada màxima de les
concessions demanials, sinó que cal acudir a una norma reglamentària, això és,
l’article 61.1.c) RPEL. El mateix passa a la resta de l’Estat espanyol, que la durada
de les concessions demanials no ve establert a la LRBRL sinó al Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 1986, l’article 79 del qual la fixava en el màxim
de 99 anys, ara reduït a 75 anys. La millor doctrina (E.García de Enterría- T.R.
Fernández Rodriguez. Curso de Derecho administrativo, I. Cívitas) posaven de
manifest que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Suprem no s’han ocupat del
rang de les normes autonòmiques de desenvolupament. Per tant, en principi res no
s’oposaria a que una norma reglamentària de desenvolupament modulés a la baixa
les previsions màximes d’una norma bàsica.
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No obstant això, el RPEL que va entrar en vigor el dia 3 de desembre de 1988 no
pot aplicar-se amb caràcter retroactiu, puix que això suposaria vulnerar l’article 9.3
de la Constitució, que proscriu la irretroactivitat de les disposicions sancionadors no
favorables o restrictives de drets individuals.
Ara bé, per molt que el títol de la pesquera número 14 no estableixi cap termini cal
entendre’l referit a un màxim de 99 anys, equivalent al termini de prescripció
immemorial. Per prescripció immemorial la doctrina i la jurisprudència entenen
aquella llarguíssima i pacífica possessió d’origen incert i remot a la qual no abasta
la memòria dels homes, i sense notícia de cap fet contrari a ella.
El Tribunal Suprem conclou, en relació amb concessions de sepultures atorgades a
perpetuïtat, que, de la mateixa manera que no es poden adquirir béns de domini
públic per prescripció immemorial, el límit temporal d’aquesta – que es ve
concretant per la doctrina i la jurisprudència en 99 anys – és el límit temporal de
les concessions atorgades a perpetuïtat.
És per la qual cosa que un cop transcorregut aquest període de 99 anys des de la
data de la seva concessió, 18 d’agost de 1927, la pesquera número 14 revertirà a
favor de l’Ajuntament de Banyoles per extinció normal de la concessió. Finalitzant,
per tant, el dret d’utilització privativa per part dels hereus del Sr. P.S.M i de la Sra.
J.M.A el dia 17 d’agost de 2026.
QUARTA.- ÒRGAN COMPETENT
L’article 47.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local atribueix al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord relatiu a la cessió per
qualsevol títol de l’aprofitament de béns comunals, requerint el vot favorable de la
majora absoluta del número legal de membres de la Corporació.
En els mateixos termes es pronuncia l’article 84 del RPEL, el qual disposa que la
cessió per qualsevol títol de l’aprofitament de béns comunal ha de ser acordada pel
ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres.
I establint l’article 221.1 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 que els
acords relatius a les cessions d’aprofitaments de béns comunals, han d’ésser
adoptats per majoria absoluta del nombre legal de membres la Corporació.
És per la qual cosa que l’òrgan competent per autoritzar la transmissió de la
pesquera número 14 és el Ple de la Corporació requerint-se el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la Corporació.
(...)
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 88.6 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions

11

Públiques en virtut del qual l’acceptació d’informes o dictàmens servirà de
motivació a la resolució quan s’incorporin al text de la mateixa.
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.- Autoritzar la transmissió mortis causa de la titularitat del dret d’utilització
privativa de la pesquera número 14 a favor del Sr. B.A, el Sr. E.G.A, la Sra.
M.H.T.A S Seron i la Sra. F.R.A.S com a hereus del Sr. P.S.M i de la Sra. J.M.A.
Aquest dret d’utilització privativa sobre la pesquera número 14 finalitzarà el dia 17
d’agost de 2026, un cop transcorregut el termini màxim de la concessió que és de
99 anys, equivalent al termini de prescripció immemorial. Per tant, el dia 18 d’agost
de 2026 la pesquera número 14 revertirà a favor de l’Ajuntament de Banyoles per
extinció normal de la concessió.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats a través del seu representat legal i
comunicar aquest acord a l’Àrea de Medi Ambient i a l’Àrea de Cultura de la
Corporació.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor (10)
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 Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
Vots en contra (5)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
Abstencions (2)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.

El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=05m15s
Miquel Noguer (JxCAT)
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https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=05m36s
Clàudia Massó (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=06m21s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=09m18s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=13m13s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=15m04s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=16m50s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=17m43s
Miquel Noguer (JxCAT)

8. DICTAMEN PER APROVAR LA CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE BANYOLES,
MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, FINS A L’ENTRADA EN VIGOR
DEL NOU CONTRACTE ADMINISTRATIU (expedient X2018001200).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora de Serveis
Generals, que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 23 de setembre de 2013 la Junta de Govern Local va adjudicar el
contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de cementiri
municipal de Banyoles a l’empresa Auxiliar de Funeraria i Cementiris, SL.
Formalitzant-se aquest contracte administratiu el dia 1 d’octubre de 2013,
establint-se una durada de 6 anys (a partir de la data de formalització del contracte
administratiu) i amb possibilitat de pròrroga per un període de 2 anys.
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 15 d’abril de 2019, va acordar la
pròrroga del contracte, des del dia 1 d’octubre de 2019 fins el dia 30 de setembre
de 2021.
II. En data 13 de setembre de 2021, registre d’entrada municipal E2021013702, el
Sr. Xavier Poch i Sors, en representació de l’empresa AUFUCE,SL, ha presentat un
escrit on manifesta la conformitat de continuar prestant el servei fins que es faci
pública una nova licitació i fins a la nova adjudicació del contracte administratiu.
III. En data 14 de setembre de 2021 el tècnic de Medi Ambient i responsable del
contracte emet informe favorable per la continuïtat del contracte de la concessió
administrativa de la gestió integral del servei públic del cementiri municipal de
Banyoles fins a la formalització del nou contracte administratiu.
13

IV. Consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal i l’informe de
conformitat de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
I.- De conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es
regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació,
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. Per tant, ens regirem pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del sector Públic (TRLCSP).
II.- La jurisprudència avala la potestat de l’administració per prorrogar la vigència
d’un contracte fins a la licitació i nova adjudicació un cop finalitzada la seva
vigència. En aquest sentit podem esmentar la Sentència del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala contencioso administrativa, Secció 3ª, Sentencia 86/2016
de 25 Feb. 2016, Rec. 477/2015
Tanmateix, l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que són
obligacions del contractista prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que
hagi acordat l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es
produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del
contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de
la seva gestió.
En aquest sentit, la clàusula 14.1.1 titulat obligacions específiques del contracte del
plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que regeixen
la concessió administrativa de la gestió integral del servei públic de cementiri
municipal, estableix, com obligació específica del contracte, entre d’altres, la
següent: ”En cas d’extinció normal del contracte, el concessionari haurà de prestar
el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió”.
I l’article 161 del mateix reglament, en el seu apartat segon, disposa que els
serveis s’han de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el funcionament
exigeix, sense altres interrupcions que les que es produirien si el servei fos prestat
directament per l’ens titular.
III.- De conformitat amb el que disposa l’article 210 TRLCSP és l’òrgan de
contractació el que ostenta la prerrogativa d’adoptar l’acord de la seva continuïtat. I
l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació ja que cal tenir present que el Ple
de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 1 de juliol de 2013, va delegar a la
Junta de Govern Local la tramitació i procediment d’adjudicació, la formalització i
l’execució del contracte de la concessió administrativa, sense que es delegués cap
actuació més.
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer. – Aprovar la continuïtat del contracte de gestió del servei públic del
cementiri municipal de Banyoles, mitjançant concessió administrativa, fins a
l’entrada en vigor del nou contracte administratiu.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Auxiliar de Funeraria i Cementiris SL .
Tercer.- Traslladar aquest acord al responsable del contracte, a la Intervenció
municipal i al Servei de Medi Ambient i Via Pública.
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.
Abstencions (2)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=18m01s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=18m13s
Clàudia Massó (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=18m42s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m10s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m14s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m23s
Miquel Noguer (JxCAT)
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https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m33s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m37s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m48s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m51s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=19m57s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=21m13s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=22m36s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=22m53s
Miquel Noguer (JxCAT)

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA
DE SERVEIS ECONÒMICS
9. DICTAMEN PER L’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 49/2021, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
ENTRE PARTIDES (expedient X2021008782).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:
Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits, per transferències entre partides
de l’Àrea d’Hisenda en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit consignat en
diferents partides del Pressupost de 2021.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
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Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 49/2021, per
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 179 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el
següent quadre:

Org. Pro.

Eco.

Descripció

BAIXES

ALTES

51

33819 48944

Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri St.
Pere. Festa barri

-1.300,00

51

33819 48945

Festes de Barris. AAOC. Veïns Can
Puig. Festa del Barri

-700,00

51

33819 48947

Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri
Canaleta. Festa Barri

-400,00

51

33819 48949

Festes de Barris. Confr. Sants Abdó i
Senén. Creu del Terme

-500,00

60

43900 48901 Ajuts crisi Covid-19

-48.000,00

40

33300 22706 Museus. Serveis educatius

-12.575,57

52

49102 22602 Comunicació. Publicitat i propaganda

60

43114 48937

Comerç. Subv. Ass. Banyoles comerç i
turisme. Foment Comerç Covid-19

42

32000 21200

Educació. Reparació,
manteniment edificis

42

32312 21200

Educació.
Puig

Manteniment

42

32311 21200

Educació.
Draga

Manteniment

45

Esports. Club Handbol Banyoles. Desp.
34000 48980 Extraordinàries adequació normativa
Covid-19

1.500,00

45

34000 48981

Esports. Subv. Atlètic Club Banyoles.
15è aniversari

2.000,00

conservació

escola

escola

2.900,00

i

Can

La

48.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00
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40

33300 22799 Museus. Activitats museus
TOTAL

2.075,57
-63.475,57

63.475,57

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor (14)
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.
Abstencions (3)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=23m41s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=23m55s
Gemma Feixas (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=28m02s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=29m23s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=30m56s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=32m32s
Anna Tarafa (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=33m10s
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David Carvajal (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=33m13s
Miquel Noguer (JxCAT)

10. DICTAMEN PER L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
50/2021, DE SUPLEMENT
DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS
FINANÇATS AMB ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
DERIVADES DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020
(expedient X2021009333).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:
Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient emesos per part del
responsables de l’Àrea de Promoció Econòmica, de l’Àrea de Medi ambient, de
l’Àrea de Via Publica i de l’Àrea de Serveis a les Persones, en virtut dels quals es
constata que hi ha diverses despeses que no tenen consignació suficient i que
s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-les dur a terme finançant-les
amb el romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació del
pressupost del passat exercici.
El Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000783 de data 21 de febrer de 2021 va
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, amb un romanent de
tresoreria disponible per a despeses generals de 3.593.922,47 euros.
Vist que s’han aprovat les següents modificacions de crèdits amb càrrec al
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2020:






MC 10/2021 aprovada per Decret de l’Alcaldia 2021DECR001326 de data
31/03/2021 i donat compte al Ple de la Corporació de data 26/04/2021 per
un import de 72.626,78 €
MC 09/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 29/03/2021 per un
import de 553.224,50 €
MC 11/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 29/03/2021 per un
import de 1.484.743,85 €.
MC 27/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 31/05/2021 per
import de 137.699,65 €.
MC 40/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 26/07/2021 per
import de 20.000,00 €.

Quedant així un import disponible de RTDG 2020, d’import 1.325.627,69 €.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les bases 8ª i 9a
de les d’execució del vigent Pressupost.
Vist l’informe de conformitat emès al respecte per part de la Intervenció Municipal.
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D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
ACORD
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 50/2021 de
suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançat amb l’aplicació del romanent de
Tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici de 2020, d’acord amb el
que disposen l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. de les
d’execució del vigent Pressupost, d’acord amb els següents quadres:
ESTAT DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Import

60.43010.22798

Aplicació pressupostària
Promoció Econòmica. Contr. Prest. Serveis seguretat
esdeveniments

60.43114.22699

Comerç. Altres despeses diverses

3.200,00

60.43114.22609

Comerç. Activitats dinamització comercial

1.600,00

60.43114.22602

Comerç. Publicitat i propaganda

21.16200.46500
31.15330.21000

Residus. Residus sòlids urbans
Via pública. Reposició, conservació i manteniment via
pública

40.33300.22799

Museus. Activitats museus
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

14.000,00

700,00
90.000,00
30.000,00
4.824,43
144.324,43

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Aplicació pressupostària

Import

60.43115.22609

Viu el Centre de Banyoles. Reactivació locals buits

40.33000.22799

Cultura. Pla estratègic cultura

17.545,00

40.33301.22798

MACB. Estudis i treballs tècnics

22.500,00

41.33800.22698

Festes. Despeses diverses

1.500,00

45.34000.22001

Esports. Llibres esports

2.500,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

7.562,50

51.607,50
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TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

195.931,93

ESTAT D'INGRESSOS
Aplicació pressupostària
11.87000

Rom. Tresoreria per a despeses generals

TOTAL

Import
195.931,93
195.931,93

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor (9)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
Vots en contra (5)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
Abstencions (3)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=33m29s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=33m37s
Gemma Feixas (JxCAT)
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https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=37m00s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=37m00s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=38m05s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=40m33s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=42m23s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=44m29s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=45m02s
Miquel Noguer (JxCAT)

PROPOSTA DE LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
11. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’ANY 2020
(expedient X2021005813
L’Alcalde fa la següent proposta al Ple:
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:
Vist que la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Banyoles, en la seva
reunió de data 26 de juliol de 2021 va informar favorablement el Compte General
de la Corporació de l’exercici 2020.
Vist que el Compte General de l’exercici de 2020 i els seus justificants, de
l’Ajuntament de Banyoles, han estat exposats al públic a través de la publicació
d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, el núm. 147 de 3 d’agost de
2021, a efectes de reclamacions i observacions.
Atès que, durant el termini de 15 dies hàbils transcorreguts entre els dies 4 i el 25
d’agost de 2021, i no s’han presentat reclamacions ni cap observació a efectes i de
conformitat amb allò disposat a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2044, de
5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el que disposa l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic
del Sector Públic.
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Vist que el Compte General de l’exercici de 2020 del Consorci de l’Estany, es va
aprovar pel Consell Plenari del Consorci de l’Estany de data 28 de juliol de 2021.
Atès que el Compte General de l’exercici de 2020 i els seus justificants, del Consorci
de l’Estany, ha estat exposat al públic a través d’un edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 151 de 9 d’agost de 2021 a efectes de reclamacions i
observacions. Que durant el termini de 15 dies hàbils transcorreguts entre els dies
10 i 31 d’agost de 2021 no s’han presentat reclamacions ni cap observació a
efectes i de conformitat amb allò disposat a l’article 212.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2044, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que el Compte General de l’exercici de 2020 del Consorci Esportiu de l’Estany
de Banyoles, es va aprovar per la Junta General del Consorci Esportiu de l’Estany
de data 30 d’agost de 2021.
Atès que el Compte General de l’exercici de 2020 i els seus justificants, del Consorci
Esportiu de l’Estany de Banyoles, ha estat exposat al públic a través d’un edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 169 de 2 de setembre de 2021. Que
durant el termini de 15 dies hàbils que transcorren entre els dies 3 i 23 de
setembre de 2021 estarà exposat al públic a efectes de reclamacions i
observacions.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió
Especial de Comptes, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2020, de
conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, segons el detall que a continuació s’exposa:
1. El balanç, amb un actiu i un passiu de 41.028.984,88 €.
2. El compte del
1.089.892,48 €.

resultat

econòmic-patrimonial,

que

dóna

un

estalvi

de

3. L’ Estat de canvis del Patrimoni net, dóna la xifra de 29.469.854,43 €
4. L’ Estat de fluxos d’efectiu mostra un saldo d’efectiu i d’actius líquids equivalents
a 1/1/2020 de 7.357.949,32 € i a 31/12/2020 de 7.153.133,59 €.
5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
A) La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:
1.1. Exercici en curs
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Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes netes
Operacions de corrent (cap. I a IV)
Operacions de capital (cap.VI a IX)
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
1.2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament
a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions prescrites
Obligacions reconegudes pendents de pagament
al final de l’exercici
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE
PAGAMENT

20.643.760,00
5.121.669,27
25.765.429,27
22.113.041,93
19.889.157,07
14.787.899,79
5.101.257,28
18.092.746,84
1.796.410,23
2.460.836,35

2.460.836,35

0,00
1.796.410,23

B) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:

2.1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Dret cancel·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament
2.2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici
Rectificació saldo inicial
Drets cancel·lats
Drets anul·lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament a final de
l’exercici

20.643.760,00
5.121.669,27
25.765.429,27
20.405.513,47
139.350,40
743,48
20.265.409,59
18.174.463,22
2.090.946,37
19.784.801,51
480.608,08
1.990.777,47

70.318,70
33.800,65
785.541,82
1.101.116,30
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TOTAL DEUTORS PENDENTS DE
COBRAMENT

1.581.724,38

6. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 471.098,99 €.
7. El romanent líquid de tresoreria en termes ajustat és de 3.593.922,47 €.
8. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model
normal de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
9. Documentació complementària:
L’acta d’arqueig, amb les certificacions de cada entitat financera.
L’estat del deute, amb un deute pendent a 31/12/2020 de 8.403.614,45 €.
Segon.- Retre a la Sindicatura de Compte de Catalunya el Compte General de
l’Ajuntament aprovat, així com el Compte General del Consorci de l’Estany i el
Compte General del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, com a ens adscrits a
aquesta Corporació.
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.
Abstencions (2)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.

El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=46m44s
Miquel Noguer (JxCAT)

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT
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No s’escau.
II
PART DE CONTROL
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM BANYOLES,
RELATIVA A LA
DEFENSA DEL TERRITORI I REBUIG ALS PROJECTES
D'AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT DE BARCELONA I ELS JOCS OLÍMPICS
D’HIVERN (expedient X202100976).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Secretària municipal que fa una lectura de la moció
que se sotmet al Ple:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en
el productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals
davant dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs
d’alerta pel que fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de
cinc dècades, sense que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per
revertir la situació.
El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple
d’incògnites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en
estat d’emergència planetària. L’impacte social derivat de l’acumulació i sinergies
negatives d’aquests riscos ecològics majors producte del domini d’un capitalisme
posa com mai en perill l’avanç cap a un benestar segur per a tota la nostra espècie
en camps com una justa distribució de béns naturals així com en l’accés a
l’habitatge, l’equitat social, la salut, la igualtat de gènere o el propi exercici de la
democràcia.
L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic
no podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos
naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat
incapaç d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions,
sinó que no ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement
il·limitat a expenses de la natura. Es tracta d’un model esgotat amb greus
conseqüències sobre la salut de les persones i els ecosistemes del nostre entorn
més proper.
L’Estat espanyol no ha desenvolupat cap tipus de política ambiental més enllà
d’algunes declaracions de principis. Acumula sancions internacionals per
incompliment dels objectius i terminis fixats en diversos àmbits, treballant
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activament per tombar lleis contra el canvi climàtic proposades des de la
Generalitat, continua apostant per un model urbanístic depredador de territoris i
recursos i sustentant-se en un paradigma de la mobilitat basada en l’hegemonia del
vehicle privat de combustió. Mentre els fenòmens climàtics extrems es fan cada cop
més habituals, els debats sobre el model de desenvolupament s’encallen a l’hora de
tocar els privilegis i els beneficis d’una minoria.
Als Països Catalans s’ha seguit la mateixa tendència, amb polítiques públiques
ambientals que destaquen per la seva manca de profunditat per provocar uns
canvis tan necessaris com urgents per tal de posar la vida al centre. La
dependència d’un model turístic gens sostenible, depredador de territoris i
paisatges, gran consumidor de recursos, generador de residus i del que es deriva
una precarietat laboral, l’expulsió de veïnes de molts barris i la desaparició del món
rural, impedeix la transició cap a un model alternatiu.
L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la
natura que ens ha portat el capitalisme ha d’arribar a la seva fi. Perquè la crisi
econòmica actual també és social i ambiental i es pateix de forma desigual segons
la classe, el gènere o l’origen.
En els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen apostant
per polítiques que no fan més que seguir sustentant aquest model extractivista i
depredador, que ens empeny cap a l’abisme del col·lapse climàtic i ambiental.
Els seus projectes com l’ampliació dels aeroports del Prat, Alguaire i Palma, els
ports de Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del
Pirineu o els congressos de negocis de Barcelona, l’arribada sense aturador de
creuers als ports marítims, la proliferació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques
allunyades dels centres de consum d’energia que verdegen les marques de les
elèctriques i les MATs que estem veient que porten associades, els pisos turístics,
les AREs, les estacions d’esquí deficitàries i rescatades amb diners de totes, entre
molts d’altres, són el màxim exponent d’un sistema econòmic que ens sotmet a ser
el balneari d’Europa, abocant-nos al monocultiu turístic que només ens porta
especulació, precarietat i una economia fràgil davant dels canvis ambientals i
fragmentada, totalment dependent i gens autosuficient com a Països Catalans.
És per això que des del Grup Municipal SUMEM BANYOLES proposem al Ple de
l’Ajuntament de Banyoles que adopti els següents acords:
PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè facin un gir
en les actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic
destructiu i apostin per posar de forma real la vida al centre, assumint que
ja estem immersos en situació d’emergència climàtica i actuant, així, en
conseqüència.
SEGONRebutjar el projecte d’ampliació del Prat ja que promou un
augment del trànsit aeroportuari que no contribueix a frenar el xoc climàtic,
no fomenta un transport assequible i adaptat a les necessitats de les
classes populars, preveu seguir apostant pel model turístic voraç i no té en
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compte espais naturals protegits. I instar al Govern de l’Estat espanyol i al
Govern de la Generalitat de Catalunya perquè d’immediat paralitzin
definitivament el projecte de l’ampliació de l’aeroport del Prat.
TERCER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï
immediatament els tràmits per realitzar un referèndum segons la Llei
Catalana de Consultes Populars (Llei 4/2010 del 17 de març) a les
comarques afectades pel macroesdeveniment dels Jocs Olímpics d’hivern
2030 (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell,
Cerdanya, Berguedà i Ripollès) i, en cas contrari, que es retiri
immediatament de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de 2030.
QUART- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè aprovi una
moratòria en la tramitació dels projecte eòlics i fotovoltaics actuals, amb
efecte retroactiu, fins tenir un nou reglament i una planificació territorial de
la implantació de renovables.
CINQUÈ- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits
per aprovar la Llei de Transició Energètica abans del 2022.
SISÈ- Comunicar aquests acords als Ministeris i Conselleries afectades del
Govern de l’Estat espanyol i del Govern de la Generalitat de Catalunya
SETÈ- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de
debat, on es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels
projectes, sobre les alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb
la població i implicant als agents del sector per conscienciar de la
importància de canvi de model que sigui capaç de defensar el dret a la vida i
els interessos de les classes populars.
Aquesta moció, un cop sotmesa a votació, no s’aprova.
Vots en contra (10)
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 Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
Abstenció (5)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.

Vots a favor (2)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
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El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=48m04s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=48m35s
Rosa Maria Melero (secretària)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=51m00s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=52m55s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=54m30s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=56m30s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=62m59s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=64m00s
Miquel Noguer (JxCAT)

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-JUNTS PER
BANYOLES, CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA
A LA MOBILITZACIÓ ( expedient X2021009759).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Secretària municipal que fa una lectura de la moció
que se sotmet al Ple:
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al
teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana
europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem
assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de
188’18 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes
de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la
Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença
decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus
i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar
una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les
famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és
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d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders
públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran
empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc
resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la
insistència que el seu efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la
veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com
la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les
elèctriques i reduïr els ingressos de l’estat.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets
amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de
diversos exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no
acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els
abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes
elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies elèctriques
consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent
que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i
requereixen d’una intervenció del regulador públic.
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus,
consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la
generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de
fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs
els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels
serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no
han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a
criteris de renda i la situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en
petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la
implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del
mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
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Per tot això, el grup municipal ERC-JUNTS PER BANYOLES, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Banyoles adoptar els següents
ACORD
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint
nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus
just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de
reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus
com els que hem viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels
ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els
serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència
energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o
ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament
d’energies renovables.

Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a
empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una
comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a
tota la població.
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament
oligopolístic.
Aquesta 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.
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Abstencions (1)
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=64m10s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=64m26s
Rosa Maria Melero (secretària)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=66m17s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=69m40s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=69m47s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=73m46s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=73m55s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=75m04s
Miquel Noguer (JxCAT)

14. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-JUNTS PER
BANYOLES, PER AL RETORN A L’IVA REDUÏT DEL 10% DEL SECTOR DE LA
PERRUQUERIA, BARBERIA I ESTÈTICA (expedient X2021009762).
L’alcalde cedeix la paraula a la Secretària municipal que fa una lectura de la moció
que se sotmet al Ple:
En l'últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el
govern espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal,
amb la promesa per part del llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de
retornar a la situació d’IVA reduït tan bon punt millorés l’economia. D’aquesta
manera, les perruqueries, barberies i certs serveis d'estètica van passar d’un IVA
del 8%, en tant que serveis essencials, al tipus general del 21%.
Aquesta pujada de l'IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria de
professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la
ciutadania van fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en els
clients i clientes. Lluny del que va prometre el govern del Partit Popular, vuit anys
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després la pujada de l’IVA persisteix. És per aquest motiu que el sector de la
imatge personal s’ha unit a nivell estatal, mitjançant plataformes com “Creure en
Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA reduït aplicat als sectors essencials.
L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei
(PNL) per a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la
majoria de partits, a dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa del
propi PSOE —ara a govern— de retornar a la forma reduïda de l’impost. En la
mateixa línia, els socialistes han donat l’esquena a una nova PNL presentada per
ERC amb el suport de l’Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica.
Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que aquesta
reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava
considerablement la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la
pandèmia va ploure sobre mullat: primerament, amb el tancament total de
l'activitat durant tres mesos, i posteriorment amb les restriccions sanitàries. Es
calcula que, els darrers nou mesos de 2020, la facturació de les perruqueries va
caure un 38,9% respecte del mateix període de l’any anterior (xifra que, en el
67,8% dels negocis, arribà al 50%), i que més de 18.000 establiments han hagut
d’abaixar persianes arreu de l’Estat.
El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, un
cop més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes
econòmiques en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és necessari
que, en vista de la delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, es recuperi
l’IVA reduït i s’acabi amb aquest greuge comparatiu. En cas contrari, s’estima que
més de la meitat dels salons tindran problemes per a sobreviure.
Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest àmbit. Aquest no
només ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la
ciutadania, sinó que també dona feina a més de 150.000 professionals,
majoritàriament dones joves d'entre 20 i 35 anys, i genera uns
50.000 llocs de treball indirectes.
Per a reivindicar el retorn a l’IVA reduït, el sector ha dut a terme des de l’estiu de
2020 actes de protesta arreu del territori espanyol, arribant a més d’una norantena
de municipis. En el cas de Girona, els representants del ram s’han mobilitzat en
més d’una ocasió; l’última, a mitjans del mes de maig.
Per tot això, el grup municipal ERC-JUNTS PER BANYOLES, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Banyoles adoptar els següents
ACORD
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Primer.- Instar el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució
de l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja que
d’això en depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis.
Segon.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu President,
a la ministra d'Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social.
Aquesta 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.

El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=75m13s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=75m30s
Rosa Maria Melero (secretària)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=76m06s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=77m42s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=77m52s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=77m54s
Miquel Noguer (JxCAT)

PRECS I PREGUNTES
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https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=78m30s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=78m37s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=93m46s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=94m40s
Lluís Costabella (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=99m51s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=107m00s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=109m50s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=114m54s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=119m23s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=122m35s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=123m17s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=127m37s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=131m57s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=134m36s
Lluís Costabella (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=135m45s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=136m10s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=140m27s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=141m02s
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Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=141m14s
Núria Martínez (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=142m20s
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=144m33s
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=146m21s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=149m46s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=151m00s
Lluís Costabella (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=152m15s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=152m23s
Albert Tubert (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=6anWkf0tTz8#t=154m40s
Miquel Noguer (JxCAT)

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i
aixeca la sessió a les 21:40 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de
setembre de 2021 ha quedat en 36 pàgines.
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