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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número:  6/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 31 de maig de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 21:00 h 
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 31 de maig 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 26 D’ABRIL 
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 d’abril de 2021 s’aprova per unanimitat.   

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=01m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

PRESIDÈNCIA 

 
2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT 
DELS OBJECTIUS CONTEMPLATS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA, CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE 2021 (expedient 
X2021004277). 
 
L’Alcalde dona compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius 
contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021: 
 
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 1r. 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 29 d’abril 
de 2021. 
 
 
Per tot això, 
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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 1r. Trimestre 
de 2021 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany : 
 

 Compleix l’objectiu del Deute públic 
 No compleix amb l’objectiu d’estabilitat Pressupostaria. Aquest compliment 

es merament informatiu atès que s’han suspès les regles fiscals pels anys 
2020 i 2021 

 
  
El debat d’aquest punt es pot visionar a  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=01m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

El Ple es dona per assabentat. 

 
3. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 1ER 
TRIMESTRE DE 2021 (expedient X2021004228). 

L’Alcalde dona compte de l’informe de morositat  corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2021, emès pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, sobre les mesures de lluita contra la morositat: 
 
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 : 
 
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 1r 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 31,62 dies. 
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Pel que respecte al PMP (període mig de pagament de proveïdors), el termini mig 
de pagament del trimestre, a comptar des de la data d’aprovació de la factura, és 
de 19,83 dies.  

El debat d’aquest punt es pot visionar a  

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=02m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
El Ple es dona per assabentat. 

4. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA.  

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 19 d’abril de 2021 
fins al dia 21 de maig de 2021, concretament, des del número 1544 fins el número 
2080, 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=LwKeCvqeonE#t=02m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

El Ple es dona per assabentat.  

 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
DE SERVEIS GENERALS 

 

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 1921/2021, DE 12 DE MAIG, DE 
COMPARÈIXER I PERSONAR-SE COM A PART CODEMANDADA EN EL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 68/21  (expedient X2021005164). 

L’alcalde fa la següent proposta al Ple: 

En data 12 de maig de 2021, mitjançant Decret d’alcaldia numero 
2021DECR001921, l’Alcalde de la Corporació va dictar la resolució següent: 

“En data 10 de maig de 2021 (E2021006753) el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Banyoles comunica a aquest Ajuntament la 
interposició davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del recurs 
contenciós numero 68/21 per part de AGRI-ENERGIA, S.A. contra l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de data 22/12/20 que aprova definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística municipal de Banyoles. 

Mitjançant l’esmentada notificació l’Ajuntament ha de tenir-se per citat com a 
interessat, disposant de 9 dies per comparèixer i personar-se en les 
actuacions com a codemandats davant la Secció Segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del referit Tribunal.  
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De conformitat amb el que disposa l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 
53.1.k) 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, l'Alcalde és 
competent per l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa 
de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les 
hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la 
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera 
sessió que celebri per a la seva ratificació.  

DECRETA 

PRIMER.- COMPAREIXER I PERSONAR-SE l’Ajuntament de Banyoles, com 
a part codemandada, en el recurs contenciós numero 68/21 interposat per 
AGRI-ENERGIA, S.A. contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de data 
22/12/20 que aprova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal 
de Banyoles. 

SEGON.- ENCARREGAR la defensa jurídica a la lletrada municipal i designar i 
donar apoderament com a procurador de la corporació, per a la seva 
representació, al Procurador.  

TERCER.- RATIFICAR aquesta resolució en la primera sessió plenària que es 
celebri.” 

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 

RATIFICAR el decret d’alcaldia numero 2021DECR001921 de 12/05/21 de 
compareixer i personar-se com a part codemandada en el contenciós administratiu 
numero 68/21 interposat per AGRI-ENERGIA, S.A. 

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.  
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6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 1922/2021, DE 12 DE MAIG, DE 
COMPARÈIXER I PERSONAR-SE COM A PART CODEMANDADA EN EL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 91/21 (expedient X2021005163). 

L’alcalde fa la següent proposta al Ple: 

En data 12 de maig de 2021, mitjançant Decret d’alcaldia numero 
2021DECR001922, l’Alcalde de la Corporació va dictar la resolució següent: 

“En data 10 de maig de 2021 (E2021006752) el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Banyoles comunica a aquest Ajuntament la 
interposició davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del recurs 
contenciós numero 91/21 per part de M.V.G. i altra contra l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de data 22/12/20 que aprova definitivament el Pla 
d’Ordenació Urbanística municipal de Banyoles. 

Mitjançant l’esmentada notificació l’Ajuntament ha de tenir-se per citat com 
a interessat, disposant de 9 dies per comparèixer i personar-se en les 
actuacions com codemandats davant la Secció Segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del referit Tribunal.  

De conformitat amb el que disposa l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 
53.1.k) 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, l'Alcalde és 
competent per l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa 
de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les 
hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la 
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la 
primera sessió que celebri per a la seva ratificació.  

DECRETA 

PRIMER.- COMPAREIXER I PERSONAR-SE l’Ajuntament de Banyoles, 
com a part codemandada, en el recurs contenciós numero 91/21 interposat 
per M.V.G. i altra contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de data 
22/12/20 que aprova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal 
de Banyoles. 

SEGON.- ENCARREGAR la defensa jurídica a la lletrada municipal i 
designar i donar apoderament com a procurador de la corporació, per a la 
seva representació.  

TERCER.- RATIFICAR aquesta resolució en la primera sessió plenària que 
es celebri.” 

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 
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ACORD 
 

RATIFICAR el decret d’alcaldia numero 2021DECR001922 de 12/05/21 de 
compareixer i personar-se com a part codemandada en el contenciós administratiu 
numero 91/21 interposat per M.V.G.. 

 

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.  

 

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 1923/2021, DE 12 DE MAIG, DE 
COMPARÈIXER I PERSONAR-SE COM A PART CODEMANDADA EN EL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 121/21 (expedient 
X2021005046). 

L’alcalde fa la següent proposta al Ple: 

En data 12 de maig de 2021, mitjançant Decret d’alcaldia número 
2021DECR001923, l’Alcalde de la Corporació va dictar la resolució següent: 

 
En data 4 de maig de 2021 (E2021006280) el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Banyoles comunica a aquest Ajuntament la 
interposició davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del recurs 
contenciós numero 121/21 (Rca Sala: 1316/21) per part del Sr. G.D.B. 
contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de data 22/12/20 que aprova 
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Banyoles. 

 
Mitjançant l’esmentada notificació l’Ajuntament ha de tenir-se per citat com 
a interessat, disposant de 9 dies per comparèixer i personar-se en les 
actuacions com a codemandats davant la Secció Segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del referit Tribunal.  

 
De conformitat amb el que disposa l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 
53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
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refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'Alcalde és 
competent per l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa 
de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les 
hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la 
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la 
primera sessió que celebri per a la seva ratificació.  

 
DECRETA 

 
PRIMER.- COMPAREIXER I PERSONAR-SE l’Ajuntament de Banyoles, 
com a part codemandada, en el recurs contenciós numero 121/21 interposat 
per el Sr. G.D.B. contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de data 
22/12/20 que aprova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal 
de Banyoles. 

 
SEGON.- ENCARREGAR la defensa jurídica a la lletrada municipal i 
designar i donar apoderament com a procurador de la corporació, per a la 
seva representació.  

 
TERCER.- RATIFICAR aquesta resolució en la primera sessió plenària que 
es celebri 

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 
 

RATIFICAR el decret d’alcaldia numero 2021DECR001923 de 12/05/21 de 
compareixer i personar-se com a part codemandada en el contenciós administratiu 
numero 91/21 interposat per el Sr. G.D.B. 

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.  

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 2080/2021, DE 12 DE MIAG, DE 
COMPARÈIXER I PERSONAR-SE COM A PART CODEMANDADA EN EL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 119/21 (expedient 
X2021005644). 
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L’alcalde fa la següent proposta al Ple: 

En data 21 de maig de 2021, mitjançant Decret d’alcaldia numero 
2021DECR002080, l’Alcalde de la Corporació va dictar la resolució següent: 

En data 20 de maig de 2021 (E2021007710) el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Banyoles comunica a aquest Ajuntament la 
interposició davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del recurs 
contenciós numero 119/21 (RCA Sala: 1314/21) per part de la Sra. 
M.R.D.M. contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de data 22/12/20 que 
aprova definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Banyoles. 

Mitjançant l’esmentada notificació l’Ajuntament ha de tenir-se per citat com 
a interessat, disposant de 9 dies per comparèixer i personar-se en les 
actuacions com a codemandats davant la Secció Segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del referit Tribunal.  

De conformitat amb el que disposa l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 
53.1.k) 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, l'Alcalde és 
competent per l’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa 
de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les 
hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la 
competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la 
primera sessió que celebri per a la seva ratificació.  

DECRETA 

PRIMER.- COMPAREIXER I PERSONAR-SE l’Ajuntament de Banyoles, 
com a part codemandada, en el recurs contenciós numero 119/21 (RCA 
Sala: 1314/21) interposat per la Sra. M.R.D.M. contra l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de data 22/12/20 que aprova definitivament el Pla d’Ordenació 
Urbanística municipal de Banyoles. 

SEGON.- ENCARREGAR la defensa jurídica a la lletrada municipal i 
designar i donar apoderament com a procurador de la corporació, per a la 
seva representació.  

TERCER.- RATIFICAR aquesta resolució en la primera sessió plenària que 
es celebri.” 

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  

RATIFICAR el decret d’alcaldia numero 2021DECR002080 de 21/05/21 de 
comparèixer i personar-se com a part codemandada en el contenciós administratiu 
numero 119/21 interposat per la Sra. M.R.D.M.. 
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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 dels punts 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del dia, es pot visualitzar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=03m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=03m31s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=04m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=04m20s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=04m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

9. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE BANYOLES AL PLA 
COMARCAL LGTBI DEL PLA DE L’ESTANY 2021-2025 (expedient 
X2021001014). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, regidora delegada 
de Benestar Social, que fa la següent proposta al Ple:  

El Pla Comarcal LGBTI s’emmarca en el desplegament de la Llei 11/2014, de 10 
d’octubre, que té per objecte garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (en endavant LGBTI) i vetllar per la protecció dels drets 
de les persones LGBTI. Aquesta llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, insta als 
ens locals a desenvolupar-la per tal de garantir els drets d eles persones LGBTI als 
diferents municipis. 
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La Generalitat de Catalunya és la impulsora de les polítiques públiques LGBTI a 
través de les seves competències i posa els municipis al centre de les polítiques 
locals de defensa dels drets de la ciutadania a través de les seves competències.  

El 14 de setembre de 2017 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany signa l’acord 
amb la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a posar en marxa el Servei d’Atenció Integral del Pla de l’Estany que 
formarà part de la Xarxa de Servies d’Atenció Local de Catalunya. Aquest acord 
implica la creació de la Comissió LGBTI del Pla de l’Estany per tal que defineixi i 
coordini les polítiques LGBT al ens locals de la comarca. 

El 4 d’octubre de 2019 per tal d’analitzar la realitat del col·lectiu a la comarca, la 
Comissió LGBTI del Pla de l’Estany i representats del col·lectiu LGBTI van celebrar 
la reunió “Necessitats i reptes en clau LGBTI al Pla de l’Estany”, en la qual es 
contrasten els resultats diagnòstics d’altres municipis amb la realitat de la comarca 
i se’n van extreure les conclusions sobre les necessitats i reptes en clau LGBTI al 
Pla de l’Estany. Aquesta anàlisi va ser un element clau per a l’elaboració del Pla 
LGBTI del Pla de l’Estany 2021-2025. 

El disseny del Pla LGBTI s’ha basat en la guia per a l’elaboració dels plans locals 
LGBTI de la Direcció General d’Igualtat (“Indicant el camí: Guia d’indicacions clau 
per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals “Col·lecció Indicadors 10, 
Generalitat de Catalunya, 2019). 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en sessió plenària del 25 de novembre de 
2020 va aprovar inicialment el “Pla Comarcal LGBTI 2021-2025”, així mateix amb 
data 30 de novembre el Consell Comarcal va donar audiència als ajuntaments de la 
comarca perquè en el termini de 10 dies poguessin formular les al·legacions, 
aportacions o reclamacions que consideressin. I si s’escau si adherissin.  

D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es  va sotmetre a informació 
pública l’aprovació inicial del Pla, el  qual ha estat publicat al BOP núm. 244 de 21 
de desembre de 2020 i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
pel termini de 15 dies hàbils, sense que s’hagués presentat cap reclamació i/o 
al·legació i consegüentment s’ha aprovat  definitivament. 

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 l’adhesió del municipi de Banyoles al Pla Comarcal LGBTI del Pla 
de l’Estany 2021-2025. 

Segon. Facultar l’Alcalde tan àmpliament com sigui de menester, per dur a terme 
aquest Acord. 

Tercer. Traslladar aquest acord a l’àrea de Serveis a les Persones.  

Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
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Cinquè.- Fer públic aquest acord a la web municipal o altres mitjans de 
comunicació per al seu coneixement general. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.  

Vots a favor (17) 

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.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=05m23s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=05m36s 
Ester Busquets (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=06m48s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=07m40s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=08m40s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=09m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

10. APROVACIÓ DE L’ANNEX 1 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, RELATIU AL CONVENI PER A 
REDACCIÓ, EL SEGUIMENT I AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA LOCAL 
DE SEGURETAT VIÀROA PER L’AJUNTAMENT DE BANYOLES (expedient 
X2020012742). 

L’Alcalde cedeix la paraula a Sr. Lluis Costabella Portella, Regidor de Via Pública, 
que fa la següent proposta al Ple: 
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ANTECEDENTS DE FET 

I.El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2016, va 
aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Banyoles en matèria de seguretat, essent subscrit en data 23 de 
desembre de 2016. 

II. El pacte setè del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Banyoles en matèria de seguretat viària i material de suport, 
establia una vigència de quatre anys des de la seva signatura, tot preveient que en 
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest es podria acordar unànimement 
la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 

El pacte setè del conveni marc de col·laboració establia que els convenis de 
col·laboració anteriors signats entre l’Ajuntament de Banyoles i el Servei Català de 
Trànsit en matèria de seguretat viària queden integrats com a annexos al conveni 
marc. 

III.El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària en dia 21 de desembre de 2020 va 
aprovar la prorroga del conveni marc de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament 
de Banyoles i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària per un 
període addicional de 4 anys a partir del dia 23 de desembre de 2020 i fins el dia 
23 de desembre de 2024. L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposava 
automàticament la dels convenis específics signats i vigents, entre els quals, com 
annex 1, el conveni per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària (signat en 
data 16/03/2009), el qual s’ha anat prorrogant automàticament anualment. 

IV. Actualment, per part del Servei Català de Trànsit, s’ha demanat l’aprovació d’un 
nou text de l’annex 1 “ Pla Local de Seguretat Viària”, que tingui en compte els 
trets bàsics i característiques de la població de Banyoles amb l’objectiu d’adaptar-lo 
a la nova situació real del trànsit rodat amb l’objectiu de contribuir a un augment 
en la seguretat viària sota un acord unànime signat i pactat pels dos organismes. 

V. Ha emès memòria justificativa del Cap de la Policia Local 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’ú 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 
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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.- L’ article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, atribueix als municipis competències en matèria de regulació, 
ordenació, gestió, vigilància i disciplina , per mitjà d’agents propis, del trànsit en les 
vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es 
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una 
altra administració. 

IV.- El Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències 
de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària i la 
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit disposa 
que el Departament d’Interior és el responsable de l’execució de les competències 
de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que 
han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del 
Departament que es determinin per reglament. 

V.- L'article 2.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català 
de Trànsit preveu la possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei 
Català de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el 
marc de les seves respectives competències. 

VI.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’ú 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. 

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 l’annex 1 al conveni marc de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament de Banyoles i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat 
viària: “conveni per a redacció, el seguiment i avaluació/actualització d’un Pla Local 
de Seguretat Viària per l’Ajuntament de Banyoles”, que s’adjunta com annex a 
aquest acord. 

Segon.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit i donar-ne trasllat a 
l’àrea de Seguretat Pública. 

 
Tercer.- Facultar l’Alcalde la Corporació per a subscriure el “conveni per a la 
redacció, el seguiment i avaluació/actualització d’un Pla Local de Seguretat Viària 
per l’Ajuntament de Banyoles”. 
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ANNEX 1   

 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ,  EL  
SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA LOCAL DE 
SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE BANYOLES  

REUNITS   

D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de 

Trànsit.  D’una altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, alcalde de l'Ajuntament de 

Banyoles.  

ACTUEN  

El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom 
de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 22 de setembre de 2020.  

El segon, en representació de l'Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb 
l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l'article 53.1 a 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.  

Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de col·laboració.   

MANIFESTEN  

1. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, en concret, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació/actualització 
de plans locals de seguretat viària (d’ara endavant, PLSV), amb l’objectiu de 
contribuir a la millora de la seguretat viària en el municipi.   

2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Banyoles 
consideren oportú redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i 
característics de Banyoles, amb l'objectiu de contribuir a un augment en la 
seguretat viària.  

  
PACTES  

1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de 
Banyoles.  

2. Realitzar un seguiment de les mesures contingudes en el PLSV i al cap del 5è 
any de redacció del PLSV efectuar una avaluació/actualització del PLSV.  

3. El Servei Català de Trànsit es compromet a:  
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a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels apartats següents:  

1. Dades generals i mobilitat  

2. L’accidentalitat  

3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents  

4. Objectius i àrees d’actuació  

5. Pla d’actuació  

6. Seguiment i avaluació  

b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible 
l’elaboració i redacció, el seguiment i l’avaluació/actualització del PLSV.  

c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el 
contingut per a tots els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun.  

4. L'Ajuntament de Banyoles es compromet a:  

a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la 
participació de representants polítics i tècnics, policia local i altres persones 
clau, en el seu cas.  

b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris 
propis i en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de 
l’accidentalitat a l’àrea local.   

c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a 
aquesta finalitat.  

d) Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i 
definint un pla temporal per a l’execució de cadascuna.  

e) Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV.   

f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.  

5. Termini de vigència del conveni  

La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa.  

El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte 
o perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents:  

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració 
sense que se n’hagi acordat la pròrroga.  

b) L’acord unànime de les parts.  
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c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les 
parts. En aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest 
conveni.  

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.  

f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni 
o en altres lleis.  

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part 
per escrit amb dos mesos d’antelació.  

L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes.  

El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració 
de les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni 
marc de col·laboració.  

6. Interpretació i jurisdicció  

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.  

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la 
data de la signatura electrònica.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=09m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=10m18s 
Lluís Costabella (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=11m49s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
  
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=14m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=14m12s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=14m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=14m59s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=15m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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

Vots a favor (17) 

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.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

11. APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ I/O ALTERACIÓ JURÍDICA DE 
DOMINI PÚBLIC DEL VOLUM EDIFICABLE EN SUBSÒL DE LA FINCA 
REGISTRAL 18632  (expedient X2021001374). 

L’Alcalde cedeix la paraula a Sr. Albert Tubert Yani, Regidor d’ Urbanisme, que fa la 
següent proposta al Ple:  

Antecedents de fet 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió Ordinària del dia 25 d’abril de 2005, va 
aprovar el conveni urbanístic i expropiatori, signat en data 1 de febrer de 2005, 
amb l’entitat mercantil SALVADOR SERRA SA, d’acord amb la voluntat de dotar de 
parcs infantils el màxim de sectors residencials del municipi i, en concret, per a 
l’adquisició per expropiació de 1.500 m2 de l'espai lliure (V1)  del Mas de Can Sisó. 
 
2.-En el referit conveni els Srs. P.S.V. I J.S.V., en nom i representació de la 
mercantil SALVADOR SERRA S.A, com a titulars del ple domini de la porció de 
terreny de 1.500m2 objecte d’expropiació, proposaven que el pagament del preu 
just fos satisfet mitjançant l'addició d’una planta tercera en el solar que afronta al 
carrer Pare Claret entre el Passeig Mossèn Constants i Mossèn Baldiri Reixach (amb 
la qualificació urbanística de zona I.23 “illes de pati interior”), la qual cosa suposava 
un augment del sostre residencial de 974,40m2.  
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A aquests efectes l’Ajuntament es comprometia a redactar i tramitar fins a 
l’aprovació provisional una modificació puntual del TRPGOU de Banyoles per a la 
delimitació d'una unitat d'actuació discontínua (UA12-carrer Pare Claret). 
 
L’àmbit d’actuació delimitat inclou discontínuament la zona qualificada com a I.23 
“illes de pati interior” que afronta al carrer Pare Claret entre el Passeig Mossèn 
Constants i Mossèn Baldiri Reixach (sector 2),  propietat de l’entitat SALVADOR 
SERRA, SA (finca registral 15.337), i l’àmbit delimitat pel vigent TRPGOU com a 
U.A.12. (sector 1).    
 
Aquesta modificació, aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’urbanisme de Girona en data 25 d’abril de 2006,  qualifica com a zona de “blocs 
aïllats” (S.1) el solar situat en el sector 2, que estava qualificat com a zona d’illes 
de pati interior” (I.23), permet addicionar una planta tercera i destina la reserva 
d’espai lliure ( 348,74 m2), resultant de l’increment de sostre (974,40 m2), a zona 
verda a la façana al carrer Pare Claret per tal d’eixamplar la secció de la via 
proporcionadament a la nova alçada edificatòria. 
 
3.- En data 7 de desembre de 2010 es signa annex al referit conveni urbanístic per 
tal de possibilitar l’accés al Registre de la Propietat de les operacions anteriorment 
descrites. 
 
D’acord amb aquest annex la reserva de sòl per a espais lliures de 348,74 m2, 
derivats de la modificació puntual referida, que els Srs. P.S.V. I J.S.V., en nom i 
representació de SALVADOR SERRA, SA, cedien gratuïtament a l’Ajuntament de 
Banyoles en el conveni urbanístic i expropiatori aprovat pel Ple de l’Ajuntament,  en 
sessió Ordinària de 25 d’abril de 2005, s’havia  de segregar de la finca inscrita al 
Registre de la Propietat de Banyoles al tom 3623, llibre 356, registral 15.337. 
S’adjuntava de document núm. 2 plànol de la porció objecte de cessió incorporat al 
conveni signat en data 1 de febrer de 2005. 
 
 
4.- Aquesta  porció de terreny cedida de 348,74 m2 destinada a zona verda consta 
inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles al tom 4151, llibre 461, foli 57, 
registral 18632, en ple domini, a títol de cessió, a favor de l’Ajuntament de 
Banyoles, amb la següent descripció:  
 
Urbana.- Porció de terreny formada per dos rectangles en forma de “ L ”, de 
superfície 348,74m2, destinada a zona verda, amb la qualificació jurídica de bé de 
domini públic. Limita al Nord amb el carrer Pare Claret, Sud amb resta de finca de 
que se segrega, Est amb el carrer Mossèn Baldiri Reixach i Oest en part amb el 
Passeig Mossèn Constans i en part amb resta de finca de la que se segrega.  
 
La finca consta inscrita a l’inventari Municipal amb la qualificació jurídica de bé de 
domini públic. 
 
5.- Per acord de Junta de Govern Local,  de data 29 de gener de 2007, s’atorga 
llicència d’obres a la mercantil Salvador Serra SA  per la construcció d’un edifici 
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plurifamiliar de 48 habitatges, dues plantes d’aparcament soterrani i locals 
comercials en planta baixa al Cr. Pare Claret, Cr Mn. Baldiri Reixach i Pg. Mn. 
Constans, corresponent a l’expedient OMA 195/05 (J192.2005.101)  
 
6.- En data 26 de gener de 2021 ( 2021001322) en P.S.V., en nom i representació 
de Salvador Serra, SA,, sol·licita es rectifiqui l’error detectat en el referit Conveni 
de cessió de zona verda signat en data 1 de febrer de 2005. 
 
7.- En data 4 de febrer de 2021 ( E 2021001811) el Sr. P.S.V. en nom i 
representació de Salvador Serra , SA, manifesta que la rectificació del conveni ha 
de consistir en retornar a la cedent la part de la finca cedida corresponent al subsòl, 
d’acord amb els plànols que s’adjunten, ates que el planejament permet el seu 
aprofitament privat i mitjançant el referit conveniu es va cedir el sòl i subsòl. 
 
8.-Per Decret d’Alcaldia 2021DECR000562, de data 9 de febrer de 2021, s’incoa  
expedient per a la desafectació com a bé demanial del subsòl de la referida finca 
registral 18632, que consta a l’Inventari de Béns municipal ( epígraf 111, element 
00249) i es disposa que s’emeti informe sobre l’oportunitat d’aquesta desafectació, 
i sobre la legalitat i procediment aplicable a la desafectació de l’esmentat bé, amb 
caràcter previ a sotmetre l’expedient a informació pública. 
 
9.- En data 15 de febrer de 2021 s’emet informe per la Cap de Servei d’Urbanisme. 
 
10.- Per Decret d’Alcaldia 2021DECR000687,de data 16 de febrer de 2021, s’acorda 
sotmetre  l’expedient a informació pública durant un termini de vint dies hàbils. 
 
Aquest expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant la publicació 
del corresponent anunci al BOP de Girona núm. 33 de 17 de febrer de 2021 i al 
tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 18/02/2021 al dia 
17/03/2021 ambdós inclosos, sense que s’hagi presentat cap al·legació dins del 
termini establerts a l’efecte. 
 
11.- Consta en l’expedient informe de data 17 de maig de 2021 emès per la Cap de 
Servi d’Urbanisme, amb nota de conformitat de la Secretària municipal. 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
1.La normativa reguladora es troba recollida, entre d’altres, en les disposicions 
següents: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- 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 ( TRLMRLC). 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions 

públiques. 
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- Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les administracions públiques. 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals (RPELC). 

- Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de sol i rehabilitació urbana ( TRLSRU). 

- Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme ( RLUC). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Arts 541.2 i 553 i ss del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, en 
relació a les facultats del dret de propietat  i la possibilitat de 
constituir un regim de propietat horitzontal en casos de coexistencia 
en sòl, vol o subsol d¡edificacions o usos privats i domini públic. 

- Articles 350 i següents del Codi Civil en relació al dret de propietat. 
 
 
2.- L’article 35.2 del TRLUC estableix que el planejament urbanístic pot preveure 
que el subsòl dels sistemes urbanístics de titularitat pública es destini a usos 
diferents dels atribuïts al sòl, sempre que siguin compatibles amb la funcionalitat 
del sistema.  
 
L’article 26.5 del TRLSRU i l’article 35.4 del TRLUC estableixen que  quan el 
planejament urbanístic preveu la compatibilitat d’una qualificació urbanística 
d’aprofitament privat i la destinació a sistemes de titularitat pública del sòl, del vol 
o del subsòl d’un terreny, es pot constituir el règim de propietat horitzontal més 
adequat d’entre els establerts per la legislació civil catalana, amb les limitacions i 
servituds que siguin procedents per a la protecció del domini públic. 
 
L’article 39 del TRLUC estableix que el subsòl és regulat pel planejament urbanístic i 
resta sotmès a les servituds administratives necessàries per a la prestació de 
serveis públics o d'interès públic, sempre que aquestes servituds siguin compatibles 
amb l'ús de l'immoble privat servent d'acord amb l'aprofitament urbanístic atribuït. 

3.- El sòl qualificat per la Modificació Puntual del TRPGOU de Banyoles per a la 
delimitació d'una unitat d'actuació discontínua (UA12-carrer Pare Claret) com a 
sistema local (espais lliures i vialitat) del sector 2 permet un aprofitament en subsòl 
destinat a aparcament privat de vehicles, es a dir admet i compatibilitza l’ús i 
trànsit públic del sòl en superfície amb la propietat privada del subsòl. 

No obstant això,  per acord del Ple  l’Ajuntament, en sessió Ordinària del dia 25 
d’abril de 2005, s’aprova el conveni urbanístic i expropiatori,  en virtut del qual 
l’entitat mercantil SALVADOR SERRA SA, cedeix a l’Ajuntament la totalitat del sòl-
vol i subsòl, sense tenir en compte les referides previsions del planejament. 
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4.- L’article 20 del RPELC estableix que l'alteració de la qualificació jurídica dels 
béns dels ens locals requereix un expedient en el qual s'acreditin l’oportunitat i la 
legalitat del canvi d’afectació. 

L’article 20.2 del referit Reglament disposa que l’expedient l’ha de resoldre el Ple i 
que s’ha de sotmetre prèviament a informació pública, durant un termini mínim de 
vint dies, d’acord amb l’article 178 del mateix Reglament. 
 
Aquest expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant la publicació 
del corresponent anunci al BOP de Girona núm. 33 de 17 de febrer de 2021 i al 
tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 18/02/2021 al dia 
17/03/2021 ambdós inclosos, sense que s’hagi presentat cap al·legació dins del 
termini establerts a l’efecte. 
 

5.- De conformitat amb el que preveuen l’article 20.2 del RPELC, l’article 22.2 l) de 
la LRBRL, 52.2 l) del TRLMRLC i els articles 47.2 n) de la LRBRL i 114.3.m) del 
TRLMRLC la competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple amb el 
vot favorable de de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 

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

ACORD 
 

Primer.- Desagregar, en compliment de les determinacions de la modificació 
puntual del TRPGOU de Banyoles per a la delimitació d'una unitat d'actuació 
discontínua (UA12-carrer Pare Claret) el volum edificable en subsòl,  del sòl i vol de 
la finca registral 18632, cedida a l’Ajuntament en la seva totalitat per SALVADOR 
SERRA, SA, per tal de donar compliment a les previsions del planejament que 
permet l’aprofitament i titularitat privada del subsòl. 
 
Aquesta desagregació de sòl-vol i subsòl es regeix per les següents determinacions, 
d’acord al que estableix el referit planejament : 
 
a).-  L’Ajuntament de Banyoles, en virtut de cessió obligatòria i gratuïta, 
determinada per el planejament que s’executa, queda propietària del sòl d’aquesta 
porció de terreny de 348,74m2 que es destina a zona verda.  
 
b).- El subsòl de la referida porció de terreny i el dret a la seva edificació per a 
destinar-lo a aparcament privat, compren tota la seva extensió, amb una 
profunditat màxima de 2 plantes soterrani. 
 
c).-  Als efectes de delimitar aquestes responsabilitats d’ús i manteniment de 
l’element construït que els separa (el sostre de l’aparcament privat i els elements 
constructius que el formen) es defineix l’element impermeabilitzant com a límit, 
essent responsabilitat de l’Ajuntament de Banyoles el paviment i altres situats per 
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sobre d’aquell element, i de responsabilitat de la propietat privada del subsòl els 
situats per sota l’impermeabilitzant, inclòs aquest, així com  els forjats de suport.  
 
L’estructura de l’aparcament construït al subsòl tindrà les característiques que 
permetin que suporti els elements i instal·lacions pertinents i l’ús que correspon al 
sòl de la finca i han de resoldre adequadament els problemes d’estanqueïtat i 
solidesa.  
 
Segon.- Aprovar la desafectació i/o alteració de la qualificació jurídica de domini 
públic del volum edificable en subsòl de la referida finca registral 18632, situada al 
C/ Pare Claret- Mn. Baldiri Reixach- Mn. Lluís Constans, que consta a l’Inventari de 
Béns municipal ( epígraf 111, element 00249), amb la finalitat que passi a tenir la 
qualificació jurídica de bé patrimonial. 
 

Tercer.- Aprovar la retrocessió del referit volum edificable en subsòl de la finca 
registral 18632, en favor de SALVADOR SERRA, SA, propietari originari de la finca, 
per tal de donar compliment a les determinacions del planejament que preveu que 
es destinin superfícies superposades, en la rasant i en el subsòl a l’edificació o ús 
privat i al domini públic. 

La referida retrocessió requerirà la prèvia l’articulació de les relacions jurídiques 
derivades de la coexistència entre el sòl i vol,  de titularitat pública,  i el volum 
edificable en el subsòl,  de titularitat privada, d’acord al que estableix la Llei de 
Propietat Horitzontal, al existir com a mínim un element comú entre ambdós, que 
és el forjat, d’acord amb les condicions establertes pel planejament que preveu que 
s’han de determinar les responsabilitats derivades de la utilització i manteniment de 
l’element construït que els separa: el sostre de l’aparcament privat i els elements 
constructius que el formen. 

Quart.-Facultar a l’Alcalde per què realitzi tots aquells actes o gestions que siguin 
necessaris en ordre a la plena efectivitat dels presents acords i formalitzi els 
documents que siguin necessaris a l’efecte. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=15m09s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=15m30s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=16m32s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=19m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=23m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=24m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=27m40s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=30m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=31m46s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=32m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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. 

Abstencions (7) 

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.  

Vots en contra (1) 

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

12. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT D’UN NOU COMPONENT A LA COMISSIÓ 
TÈCNICA MUNICIPAL DEL NUCLI ANTIC I DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC  
(expedient X2021005716). 

L’Alcalde cedeix la paraula a Sr. Albert Tubert Yani, Regidor d’Urbanisme, que fa la 
següent proposta al Ple:  

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 22 de juny de 2009 va adoptar, 
entre d’altres, en compliment de l’article 11 del Pla Especial del Nucli Antic de 
Banyoles (PENAB) la creació de la Comissió Tècnica Municipal del Nucli Antic i del 
Patrimoni Arquitectònic com a òrgan de caràcter tècnic que té com a missió el 
control de les actuacions al barri vell i en els béns catalogats i els seus entorns, 
vetllant per l’adequat compliment de l’esperit, directrius i objectius de la normativa 
d’aquest pla i amb una tasca d’assessorament a la Corporació Municipal en els 
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temes expressats anteriorment. Els seus components han de ser nomenats pel Ple, 
a proposta del regidor d’Urbanisme. 

Els components permanents de la Comissió Tècnica son: 

 El Regidor d’Urbanisme 
 Un representant del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
 L’arquitecte redactor del PENAB 
 El Cap del Servei d’Urbanisme 
 L’arquitecte Municipal 
 El Director dels Museus Municipals 

 

Atès que l’arquitecte redactor del PENAB recentment ha passat a ser arquitecte 
municipal, és necessari el nomenament d’un nou component a dita comissió. 

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

ACORD 
 

PRIMER.- NOMENAR un altre representant del Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles com a component permanent de la Comissió Tècnica Municipal del Nucli 
Antic i del Patrimoni Arquitectònic. En conseqüència, els components permanents 
de la Comissió Tècnica son: 

 El Regidor d’Urbanisme 
 Dos representants del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
 El Cap del Servei d’Urbanisme 
 L’arquitecte Municipal 
 El Director dels Museus Municipals 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquesta incorporació a tots els membres de la Comissió 
Tècnica Municipal del Nucli Antic i del Patrimoni Arquitectònic 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=33m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=33m09s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=34m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=35m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=35m19s 
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Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=35m42s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=36m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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

 

Vots a favor (17) 

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.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

13. DECLARACIÓ D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL 
PER A BONIFICACIÓ DE L’IMPST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES  (Expedient X2021004695). 

L’Alcalde cedeix la paraula a  la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i 
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple: 

ANTEDEDENTS DE FET 
 
1.- En data 31 de març de 2021 el Sr. M.D.D., actuant en representació de la 
COMUNIDAD MUSULMANA DE BANYOLES (Registre E2021004526), presenta 
documentació per a la declaració definitiva de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i sol·licita la bonificació del 95% d’aquesta 
regulada en l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’esmentat 
impost, corresponent a la llicència d’obres de reforma interior i adequació dels 
locals la seva propietat de referència cadastral 1327906DG8612N0002WS (C/ 
Barcelona, 70) i 1327906DG8612N0009OL (Pl. Pau) per tal de destinar-los a local 
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social privat (expedient X2019000756), al·legant poder ser considerades obres 
d’especial interès o utilitat municipal. 
 
2.- L’expedient X2019000756 conté la Resolució d’Alcaldia núm. 2019DECR001894 
de data 11 d’abril de 2019, per la qual s’atorga a la Comunidad Musulmana de 
Banyoles llicència d’obres de reforma interior i adequació d’aquests dos locals per 
tal de destinar-los a local social, per tal de celebrar-hi reunions i actes varis, tots de 
caire privat i d’ús exclusiu pels associats a la comunitat, així com per a la realització 
de les activitats administratives complementàries.  
 
3.- Consta en el present expedient l’informe favorable emès per la Tècnica de 
Gestió Tributària que informa que cal sotmetre a consideració del Ple de la 
Corporació la possibilitat de declarar les esmentades obres d’especial interès o 
utilitat municipal per tal de poder concedir, si s’escau, la bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres sol·licitada. 
 
4.- La Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2019 va aprovar el Conveni de 
col·laboració entre la Comunidad Musulmana de Banyoles i l’Ajuntament de 
Banyoles per a l’exercici 2019 que consta a l’expedient X2019002701, l’objecte del 
qual és l’atorgament d’un ajut econòmic per tal de què l’espai del carrer Barcelona 
que ha adquirit la comunitat acompleixi els requisits legals i urbanístics i pugui 
esdevenir l’epicentre del treball comunitari amb els joves i els infants de la població 
banyolina d’origen subsaharià, us espai on hi puguin sumar esforços l’administració 
local, les entitats referents de la població subsahariana i tots aquells agents i 
entitats vinculades al treball comunitari al barri de la Farga.  
 
Pel fet de concórrer aquestes circumstàncies socials i culturals, aquesta regidoria 
considera que les obres objecte de la llicència, consistents en la reforma interior i 
adequació d’aquests dos locals per tal de destinar-los a local social, es troben entre 
aquelles que cal declarar d’especial interès i utilitat municipal.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- L’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, estableix que les 
ordenances fiscals podran regular, entre d’altres, una bonificació de fins el 95 per 
cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració 
i que tal declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
2.- L’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres actualment vigent al municipi regula en el seu article 4.3. la 
concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost en favor d’aquelles 
construccions, instal·lacions o obres que siguin expressament declarades d’especial 
interès o utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.  
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3.- 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 
 
Declarar obres d’especial interès i utilitat municipal les obres de reforma interior i 
adequació dels locals de referència cadastral 1327906DG8612N0002WS (c/ 
Barcelona, 70) i 1327906DG8612N0009OL (Pl. Pau) per tal de destinar-los a local 
social privat sol·licitades per l’entitat COMUNIDAD MUSULMANA DE BANYOLES 
(expedient X2019000756). 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=37m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=37m24s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=38m05s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=38m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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

Vots a favor (17) 

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.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  
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14. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2021, PER 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES DE DIFERENTS GRUPS DE 
FUNCIÓ   (expedient X2021004713). 

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, i 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 23/2021, 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 

11 01100 31000 Deute públic. Interessos de préstecs -20.000,00  

11 93100 35900 
Serveis econòmics. Despeses per 
comissions bancàries 

 20.000,00 

      TOTAL -20.000,00 20.000,00 

 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 
per capítols. 
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El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=38m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=38m32s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=39m13s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=39m19s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=39m35s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=39m39s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
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. 

Abstencions (8) 

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.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

15. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 27/2021, DE 
SUPLEMENT DE CRÈDITS I DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DERIVAT DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020 (expedient 
X2021005397). 

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 de 
responsables de diferents àrees de la Corporació en virtut dels quals constaten que  
hi ha diverses despeses que no tenen consignació suficient o bé han sorgit noves 
necessitats i que s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-les dur a 
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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 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 29/03/2020 per un 
import de 1.484.743,85 €. 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2020, d’import 1.555.954,12 € 
 
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 9a. de 
les d’execució del vigent Pressupost.  
 
Vistos els informes de conformitat emesos al respecte per part de la Intervenció 
Municipal. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
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 27/2021 de 
suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris finançats 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: 
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ESTAT DE DESPESES 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 

Aplicació pressupostària 
 

Import  

31.16500.21301 Enllumenat públic. Manteniment enllumenat 41.199,65 
  

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 41.199,65 
 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 
Aplicació pressupostària 

 
Import 

21.16200.62400 Residus. Camió recollida rebuig i TIC’s 96.500,00 
  
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 96.500,00 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 137.699,65 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

Aplicació pressupostària 
 

Import  

11.87000 Rom. Tresoreria per a despeses generals 137.699,65 
  

TOTAL 137.699,65 
 
 
 
 
 
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. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=40m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=40m30s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=41m22s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=45m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=53m35s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=54m31s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=55m24s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=56m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=59m00s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=62m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=69m11s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=70m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
 
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. 

En contra (6) 

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.  
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ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau. 

II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

 

16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM BANYOLES-
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, DE SOLIDARITAT AMB PALESTINA I DE 
CONDEMNA ALS ATACS SHEIKH JARRAH, ALAQSA I GAZA (expedient 
X2021005782). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Secretària municipal que fa una lectura de la 
proposta que se sotmet al Ple: 

Un cop més, les forces d'ocupació de l'estat d'Israel s'han posat en marxa per a 
expulsar els veïns del barri de Sheikh Jarrah i confiscar-los les seves cases. Tot i 
que ja fa anys que els ciutadans palestins de Jerusalem viuen sota l'amenaça 
constant de l'ocupació, des de fa unes setmanes aquestes accions s'han intensificat 
considerablement. A Sheikh Jarrah, els colons sionistes, amb la protecció del 
govern israelià, han entrat al barri per a provocar i amenaçar els seus habitants. 
Paral·lelament els militars israelians ataquen els residents del barri i aquells 
palestins que es manifesten en solidaritat amb els seus veïns. De moment ja hi ha 
desenes de ferits i alguns joves palestins detinguts. 

Per altra banda, durant aquest mes de Ramadà, el govern israelià ha estat impedint 
diàriament que els palestins exercicin el seu dret d'oració a la Mesquita d'Al-Aqsa. A 
part dels controls militars a l'entrada de la mesquita i les diferents entrades i 
provocacions dels colons israelians a l'Esplanada de les Mesquites, aquests últims 
dies, les forces militars han atacat amb bombes de so, gasos lacrimògens i bales de 
goma als palestins que hi acudien per resar. Com a conseqüència de l'enfrontament 
entre els palestins i les forces d'ocupació ja hi ha més de 200 ferits. 

Malauradament, ja fa massa temps que els palestins pateixen aquest tipus d'atacs, 
els quals formen part de la política d'ocupació i apartheid que l'Estat d'Israel ha 
estat duent a terme des de fa més de 70 anys. De fet, el proper 15 de maig es 
cumpliran 73 anys de la Nakba, l'inici de l’ocupació de Palestina, de l’expulsió de 
centenars de milers de palestins i palestines que continuen en la diàspora. 73 anys 
d’ocupació de cases i terres, de controls militars, 73 anys de bloquejos, 
empresonaments, tortura y assassinats com els d’aquests últims dies.  

A aquests fets s’hi han sumat bombardejos sobre la franja de Gaza que han 
provocat desenes de morts. 

Per tot això, el Grup Municipal Sumem Banyoles - Amunt proposa que el Ple 
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Municipal del MUNICIPI de Banyoles els següents 

    ACORDS 

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya/Govern de la Generalitat 
Valenciana/Govern de les Illes Balears (segons correspongui) a emprendre les 
següents accions:  

- Posar fi a qualsevol tipus d'intercanvi policial, militar o de seguretat amb 
Israel, i a promoure que s’imposi un embargament bidireccional d'armes al 
més aviat possible. 

- Sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les formes de comerç i 
tracte amb Israel, a una major diligència deguda per a assenyalar els qui 
contribueixen directament a la comissió de crims d'apartheid i persecució 
contra el poble palestí, i posar fi a les activitats i al finançament que 
contribueixin directament a facilitar aquests greus crims. 

- Donar suport a la creació d'una Comissió d'Investigació per part de l'ONU 
per a investigar la comissió d'un crim d'apartheid contra el poble palestí. 

- Assegurar que cap empresa amb activitat o presència als Països Catalans 
ajudi a mantenir o es lucri a costa de les vulneracions de drets humans del 
poble palestí. 

 

2. Instar a la comunitat internacional a promoure: 

- La fi de l’ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de 
1967, així com la  destrucció del Mur. 

- El reconeixement dels drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina 
d’Israel per a una total igualtat. 

- El respecte i la protecció del dret dels refugiats palestins de tornar a les 
seves cases i propietats, tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions 
Unides. 

 

3- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya/Corts 
Valencianes/Parlament de les Illes Balears (segons correspongui), al Govern de la 
Generalitat de Catalunya/Govern de la Generalitat Valenciana/Govern de les Illes 
Balears (segons correspongui), al Consolat de l’Estat d’Israel a Barcelona i a 
l’Asociación para las Naciones Unidas en España. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=73m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=73m55s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=75m40s 
Non Casadevall (Sumem) 
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https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=77m25s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=77m36s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=78m13s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=78m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

La proposta, 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. 
 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=78m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=79m01s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=83m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=84m44s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=87m39s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=89m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=90m35s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=92m53s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=95m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=99m14s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=101m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=101m47s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=102m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=105m08s 
Lluís Costabella (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=105m40s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=107m24s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=111m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=112m05s 
Lluís Costabella (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=113m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=114m36s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=115m39s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=116m47s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwKeCvqeonE#t=117m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:00 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de maig de 
2021 ha quedat en 38 pàgines. 
 
 

 


