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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  

DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número:  3/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 22 de febrer de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 20:50 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 22 de febrer 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  
R.M.M.A.  
 
Interventora  
A.P.P. 
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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 EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL 
DIA 20 DE GENER DE 2021 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
25 DE GENER 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 les actes.  

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió 
extraordinària urgent del dia 20 de gener de 2021 i l’acta de la sessió ordinària del 
dia 25 de gener de 2021 s’aproven per unanimitat.  

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=01m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=02m31s 
Non Casadevall (Sumem) 
 

PRESIDÈNCIA 

2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSIAT DEL QUART 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL, SOBRE LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT 
(EXPEDIENT X2021001069). 

L’Alcalde dóna compte al Ple de de l’informe de morositat, corresponent al 4t 
trimestre de 2020, emes pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, sobre les mesures de lluita contra la morositat. 

El debat d’aquest punt es por visionar a : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=03m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat. 
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3. 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 QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020 
(expedient X2021001179). 

L’Alcalde dóna compte al Ple 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 quart trimestre de l’exercici 2020. 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=03m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat. 

4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 362/2021, DE 27 DE 
GENER DE 2021, MITJANÇANT EL QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2/2021 PER INCORPORACIÓ PARCIAL DE ROMANENT DE 
CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2020 ( expedient X2021000760). 

L’Alcalde dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 362/2021, de 27  de gener de 
2021, mitjançant el qual s’aprova la modificació del pressupost 2/2021 per 
incorporació parcial de romanent de crèdits del pressupost 2020, que diu així:  

 DECRET D’ALCALDIA 
 
De la anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 2020 se’n deriva un conjunt de 
partides la gestió de les quals indica que cal incorporar a l’exercici següent, donat 
que es troben finançades amb recursos afectats, ja sigui endeutament, subvencions 
o RTDG d’exercicis anteriors, i en algun cas fins i tot es troben en estat 
d’adjudicació i/o compromís, executant -se materialment l’obra o el 
subministrament, el que provoca la impossibilitat de reconèixer l’obligació fins a la 
presentació de la corresponent certificació d’obra o factura. 
 
D’acord amb els informes dels serveis de Policia, Serveis a les Persones i Via 
Pública, per necessitat de l’execució d’alguns projectes de despesa es considera 
necessari procedir a la seva incorporació parcial. Es tracta de projectes amb 
finançament afectat. 
 
Les partides que es troben en aquesta situació són: 

Crèdit no    Crèdit   Crèdit a  
Aplicació   Descripció Compromès Compromès Incorporar 

12 92000 62205 
ROM. 2019. ADM. GRAL. BANYS VELLS 
2A. FASE 79.067,00 13.975,50 93.042,50 

31 15320 61904 
PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJ. XARXA 
SANEJAMENT C/ DIVINA PASTORA 6.690,50 9.682,68 16.373,18 
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31 15320 61906 
ROM. 2019.PAVIMENTACIÓ VP C/DIVINA 
PASTORA (IFS 2019) 28.222,10 30.998,20 59.220,30 

31 15320 61901 PAVIMENTACIÓ VP. PLA DE VORERES 142.378,85 0,00 142.378,85 

31 16599 61903 
ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE ESTALVI 
ENERGÈTIC 40.922,80 24.630,70 65.553,50 

33 13000 62400 POLICIA LOCAL. VEHICLE POLICIA 35.026,95 0,00 35.026,95 

40 33301 62247 
ROM. 2018. MACB. PROJ. RESTAURACIÓ 
FASE 5 136.821,50 3.630,00 140.451,50 

45 34210 62213 
ESPORTS. REHABILITACIÓ TORRE 
D'ARRIBADA DEL CAMP DE REGATES 3.595,79 86.817,50 90.413,29 

      T O T A L  DESPESES  472.725,49 169.734,58 642.460,07 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril,  
 
Vist l’informe de la Interventora Municipal. 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA 
 
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost de l’exercici corrent 2/2021 per 
incorporació parcial de romanent de crèdits del pressupost 2020, quedant les noves 
partides com segueix: 
 
A l’Estat de Despeses del Pressupost 2021 s’hi incorporen les següents partides: 

Crèdit a  

Aplicació Descripció Incorporar 

12 92000 62205 ROM. 2019. ADM. GRAL. BANYS VELLS 2A. FASE 93.042,50 

31 15320 61904 
ROM. 2020. PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJ. XARXA SANEJAMENT C/ 
DIVINA PASTORA 16.373,18 

31 15320 61906 ROM. 2019.PAVIMENTACIÓ VP C/DIVINA PASTORA (IFS 2019) 59.220,30 

31 15320 61901 PAVIMENTACIÓ VP. PLA DE VORERES 142.378,85 

31 16599 61903 ENLLUMENAT PÚBLIC. PROJECTE ESTALVI ENERGÈTIC 65.553,50 

33 13000 62400 ROM. 2020. POLICIA LOCAL. VEHICLE POLICIA 35.026,95 

40 33301 62247 ROM. 2018. MACB. PROJ. RESTAURACIÓ FASE 5 140.451,50 

45 34210 62213 
ROM. 2020. ESPORTS. REHABILITACIÓ TORRE D'ARRIBADA DEL CAMP 
DE REGATES 90.413,29 

      T O T A L  DESPESES 642.460,07 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

 

 
 
A l’Estat d’Ingressos del Pressupost 2021 s’hi incorporen les següents partides: 
 
Partida   Denominació Import 

45   72190 TCE TORRE D'ARRIBADA DE REM 3.595,29 
11   87010 ROM.TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT 638.864,78 

      T O T A L  INGRESSOS 642.460,07 
 
 
Segon.- Deixar l’estat d’execució de les despeses que motiven la incorporació del 
romanent de crèdit en la mateixa fase en que es troben a la data de 31 de 
desembre de 2020, ja sigui com a despesa compromesa, ja sigui com a despesa 
autoritzada o com a crèdit reservat. 
 
Tercer.- Donar compte al proper Ple de l’ Ajuntament la present resolució, en els 
termes legalment establerts.”  
 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=04m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat. 

 

5. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA 

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 19 de gener de 2021 fins 
al dia 12 de febrer de 2021, concretament, des del número 130, de data 19 de 
gener de 2021 fins al número 680, de data 12 de febrer de 2021. Accessibles tots 
ells, en format electrònic, des de la carpeta de les regidores i regidors.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=05m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dóna per assabentat.  
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

 

6. ADJUDICACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT CLUB DEPORTIU BANYOLES DE LA 
CONCESSIÓ D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA, MITJANÇANT ADJUDICACIÓ 
DIRECTA, DE L’ESTADI MUNICIPAL MIQUEL COROMINA I MORETÓ 
(expedient X2020006756). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Esports, que fa la 
següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET 

I.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2020, va 
adoptar l’acord següent: 

Primer. Aprovar l’expedient de concessió d’utilització privativa de l’estadi 
municipal Miquel Coromina i Moretó, mitjançant adjudicació directa, així com 
el Plec de condicions administratives que regularà aquesta concessió.  
 
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
l’expedient i el plec de condicions administratives mitjançant anunci inserit al 
BOP de Girona i al Tauler d’Edictes de la Corporació (ETauler) per tal que els 
interessats puguin presentar les al·legacions i suggeriments que estimin 
adients. 
 
Tercer. Disposar que el plec s’entendrà definitivament aprovat, amb 
caràcter automàtic, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública. 
 
Quart. Sol·licitar a l’entitat Club Deportiu Banyoles per tal que en el termini 
de 20 dies hàbils presenti en un únic sobre la documentació administrativa i 
el document acreditatiu d’acceptació de les condicions de la concessió 
demanial en els termes que consten en aquest plec (annex 4), de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 23 del plec de condicions 
administratives. 
 
(...) 

 
II.- D’acord amb el que estableix la clàusula 23.1b) del plec de condicions, 
l’expedient i el plec han estat sotmesos a informació pública mitjançant anunci 
publicat a l’E-Tauler en data 14/12/2020 i al BOP de Girona número  246, de data 
23/12/2020. 
 
III.- Durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions, tal i com 
consta al certificat emès per la secretària municipal, quedant aprovat definitivament 
el plec  de condicions administratives que regularà aquesta concessió.  
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IV.- De conformitat amb el que disposa la clàusula 23.1.b) del plec de condicions 
administratives, l’entitat Club Deportiu Banyoles ha presentat en el termini 
establert, en sobre únic, la documentació administrativa i el document acreditatiu 
d’acceptació de les condicions de la concessió demanial en els termes que consten 
en l’annex 4 del Plec. 
 
V.- Segons acta de la mesa de contractació, de data 9 de febrer de 2021, s’ha 
comprovat la documentació i s’ha formulat proposta d’adjudicació de la concessió 
d’utilització privativa, mitjançant adjudicació directa, de l’estadi municipal Miquel 
Coromina i Moretó a favor del Club Deportiu Banyoles. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- La normativa a considerar és la següent: 
 
 La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 
Públiques, en aquells preceptes que tinguin la consideració de generals o bàsics de 
conformitat amb la Disposició Final segona, apartats 2 i 5 (LPAP). 
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 El 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. 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
 El Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel que s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens   Locals de Catalunya. 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en 
particular el que disposa l’article 4.2, aplicant-se els principis que informa la 
contractació pública per a resoldre les llacunes i els dubtes que es puguin plantejar 
(LCSP). 
 El Reial Decret Legislatiu 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques 
 Llei 39/2015, d’ú d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
 
II.- L'ús dels béns de servei públic es regeix pel que disposen les normes sobre 
serveis dels ens locals i, supletòriament, per les que regulen el patrimoni (article 
217 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).  
 
Segons l'article 84.3 LPAP "les concessions i autoritzacions sobre béns de domini 
públic es regiran en primer terme per la legislació especial reguladora d'aquelles i, 
mancant normes especials o en cas d'insuficiència d'aquestes, per les disposicions 
d'aquesta Llei".  
 
D'altra banda, l'article 9.1 LCSP exclou del seu àmbit d'aplicació les concessions 
demanials, quedant relegada al camp de la supletorietat (article 4 LCSP). 
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III.- Pot acordar-se l'atorgament directa de les concessions en els supòsits 
previstos en l'article 137.4 de la LPAP, quan es donin circumstàncies excepcionals, 
degudament justificades, o en altres supòsits establerts en les lleis (article 
93.1 LPAP). 
 
              «... L'atorgament de les concessions sobre béns de domini públic 
s'efectuarà en règim de    concurrència. No obstant això, podrà acordar-se 
l'atorgament directa quan sigui l'adquirent una altra Administració pública, o quan 
l'adquirent sigui una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública, o quan 
l'immoble resulti necessari per a donar compliment a una funció de servei públic o a 
la realització d'un fi d'interès general ...(arts. 93 i 107.4)»  
 
És per la qual cosa que l'atorgament de concessions sobre béns de domini públic 
s'efectuarà en règim de concurrència, excepte en el cas de les excepcions que 
contempla la llei. Així en alguns casos s'admet el seu atorgament directa, per 
exemple a entitats sense ànim de lucre, tal i com és el supòsit davant el qual ens 
trobem. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que l’Ajuntament de Banyoles té com a 
competència pròpia la promoció i desenvolupament de l’esport a nivell municipal, 
d’acord amb allò que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local i, per tant, és d’interès general que als 
terrenys de propietat municipal utilitzats per les instal·lacions del Club Deportiu 
Banyoles s’hi pugui continuar desenvolupant la pràctica i foment del futbol banyolí, 
tal i com ha estat fent durant els darrers cent anys, donant compliment a la funció 
de servei públic afectat a l’ús esportiu al qual aquest bé municipal està destinat. 
 
La concessió es pot formalitzar mitjançant escriptura pública o en document 
administratiu. En aquest últim cas, la secretària municipal donarà fe del mateix 
(article 69 RPEL). 
 
IV.- L’òrgan competent per a l’atorgament de la concessió és el ple de la 
Corporació, de conformitat amb l’article 60.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
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.- Adjudicar a l’entitat Club Deportiu Banyoles la concessió d’utilització 
privativa, mitjançant adjudicació directa, de l’estadi municipal Miquel Coromina i 
Moretó, amb ple sotmetiment al plec de condicions administratives que regeix la 
concessió. 
 
Segon.- Nomenar responsable de la concessió al Tècnic d’Esports de l’Ajuntament 
de Banyoles. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat Club Deportiu Banyoles. 
 
Quart.- Formalitzar la concessió mitjançant document administratiu i facultar 
l’alcalde perquè, en nom i representació d’aquest Ajuntament, subscrigui la 
concessió. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i l’e-
tauler de la Corporació. 

 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=06m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=07m36s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=08m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=08m55s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=09m11s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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. 

Abstenció (2)  

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
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7. APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L’ESTANY PER LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI 
D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES (expedient 
X2021001159). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
[I.- L’Ajuntament de Banyoles, mitjançant escrit amb registre de sortida municipal 
E2020005394,  de data 25 de juny de 2020, va sol·licitar la col·laboració del  
Consell Comarcal per a la prestació per part d’aquesta corporació dels serveis 
tècnics de delineació, desenvolupament gràfic de projectes, dibuix tècnic, 
transcripció i traçat de plànols i altres relacionades, atès que de forma temporal no 
posseeix els mitjans tècnics idonis per exercir les esmentades tasques, amb motiu 
del permís de maternitat, vacances, així com d’altres permisos o llicències 
derivades d’aquesta situació de la tècnica auxiliar d’urbanisme. 
 
II.- La proposta de Conveni  amb el CCPE per a l’assistència tècnica a l’ Àrea de 
Serveis Territorials, servei d’Urbanisme, especialment per a la prestació dels serveis 
de delineació, preveu que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany prestarà aquesta 
assistència, mitjançant l’assignació d’un tècnic/a, amb una dedicació de tres dies a 
la setmana, pel període de l’1 de febrer al 30 de juny de 2021, per a desenvolupar 
les següents tasques: Delineació, desenvolupament gràfic de projectes, dibuix 
tècnic, transcripció i traçat de plànols i altres relacionades. 
 
L’Ajuntament de Banyoles assumirà el cost efectiu de la prestació del servei, que 
serà per un import total de 5.066€, a satisfer una vegada finalitzada l’assistència, 
prèvia presentació per part del Consell de la liquidació efectiva de la quota 
corresponent. 
 
III.- Consta en l’expedient informe de data 9 de febrer de 2021 emès per la Cap de 
Servi d’Urbanisme, amb nota de conformitat de la Secretària municipal  i informe 
de conformitat de la Intervenció municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- La legislació aplicable: 
 
- Els articles 21, 22, 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( en endavant 
LRJSP). 
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.   
- L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
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Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
- L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya ( en endavant TRLMRLC). 
Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya ( en endavant TRLOCC). 
- Article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
TRLLRHL. 
- Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local. 
- L’art 309.1 del ROAS, en relació als convenis interadministratius, obliga a  
trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació 
l’acord i la còpia del conveni, obligació afegida a la de l’enviament de les actes dels 
òrgans. 
 
II.- D’acord l’article 85 del TRLMRLC correspon a la comarca realitzar activitats i 
prestar serveis públics d’interès supramunicipal, assegurar l’establiment i 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca, i l’exercici 
de les competències municipals, en els termes establerts pel TRLOCC i per la 
legislació de règim local, entre d’altres. 
 
El TRLOCC, regula específicament l’organització comarcal i estableix el règim jurídic 
dels consells comarcals, regula en el seu títol IV les competències comarcals, 
l’article 25 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres, l’exercici de les 
competències que la pròpia llei li atribueix en matèria de “ cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 
28 ”, i les que “ li deleguin o li encarreguin” de gestionar els municipis, les quals 
s’han d’acompanyar de la transferència dels recursos necessaris pel seu exercici; i 
que, en l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar 
serveis, d'acord amb els requisits que estableix la mateixa Llei. 
 
En concret l’article 28 de la referida normativa disposa que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis com a 
competència pròpia. 
 
III.- Els encàrrecs de gestió es troben regulats, en l’àmbit de Catalunya, en els 
articles  11 de la LRJSP i 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En concret, 
l’article 10.7 d’aquesta Llei estableix que “el règim jurídic de l’encàrrec de gestió no 
és aplicable si l’encàrrec té un objecte propi d’un contracte inclòs en l’àmbit 
d’aplicació de la legislació de contractes del sector públic  
 
L’article  10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya i, en el mateix sentit l’article 11 de la 
LRJSP preveuen que  la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
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serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic 
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis 
per a dur-la a terme.  

 
L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que 
l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o 
en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec. 
 
La proposta de conveni té per objecte la realització d’activitats de caràcter material 
o tècnic que s’encarreguen al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i que, tal com 
estableix l’article 10.3 de la Llei 26/2010, al tractar-se d’un encàrrec entre òrgans 
de diferents administracions públiques, s’hauria de formalitzar a través d’un 
conveni interadministratiu.  
 
IV.- L’art. 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i l’art. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen l’obligació de 
donar publicitat als encàrrecs de gestió al portal de transparència. 
 
Aquesta publicitat s’ha de fer efectiva,  segons disposa l’article 14.3 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, a través del Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de 
Transparència. 
 
V.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q), en concordança amb l’article 
114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança amb l’article 47.2.h) de la LRBRL, 
correspon al Ple de la Corporació la competència orgànica per aprovar l’esmentada 
transferència de funcions o activitats amb el vot favorable 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 Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Encarregar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany la prestació 
d’assistència tècnica al servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant 
l’assignació d’un tècnic/a, amb una dedicació de tres dies a la setmana, pel període 
de l’1 de febrer al 30 de juny de 2021, per a desenvolupar les següents activitats: 
 
- Delineació, desenvolupament gràfic de projectes, dibuix tècnic, transcripció i 

traçat de plànols i altres relacionades. 
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Segon.- Aprovar la minuta de conveni que formalitzarà el referit encàrrec de gestió 
a signar amb el Consell Comarcal, el qual s’adjunta com a annex en aquest acord. 

Per part de l’Ajuntament la Comissió de seguiment estarà formada per l’Alcalde o 
Regidor en qui delegui. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 5.066€, a nom del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany ( núm. d’operació prèvia 920210000387) pel 
cost efectiu de la prestació de l’assistència tècnica al servei d’Urbanisme,  
mitjançant l’encàrrec de gestió a dalt esmentat, que s’haurà de formalitzar 
mitjançant conveni interadministratiu, amb càrrec a la partida pressupostaria 
2021.23.15100.46500.“ Urbanisme. Prestació Servei Interès Comú”. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris per 
a l’execució d’aquest acord i, en especial, perquè signi el conveni.  
 

Cinquè.-Notificar l’acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i comunicar-lo a 
l’àrea d’Intervenció de l’Ajuntament i al servei d’Urbanisme. 

Sisè.- Publicar el conveni al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=09m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=09m53s 
Clàudia Massó (JxCAT)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=10m40s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=11m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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.  
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

8. SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I L’ACCIÓ CLIMÀTICA 
(expedient X1652/2021). 

L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Albert Tubert Yani, regidor d’urbanisme, que fa la 
següent proposta al Ple:  

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 

Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les 
seves finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència 
general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de 
l’Administració local. 

La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes; una iniciativa 
promoguda per la Comissió Europea a la qual s’han adherit més de 200 municipis 
de la demarcació de Girona. Els municipis han redactat i aprovat el Pla d’Acció Local 
per a l’Energia Sostenible (PAES), en què identifiquen un conjunt d’accions per dur 
a terme en l’àmbit de l’ajuntament i en l’àmbit del PAES (en relació amb edificis 
residencials, el sector terciari, el transport urbà i la gestió de residus). 

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys per 
promoure la producció i el consum de biomassa forestal local, certificada i de 
qualitat, i la gestió forestal sostenible del territori gironí, tant per mitjà de 
campanyes d’ajuts a municipis com mitjançant l’assistència tècnica en instal·lacions 
tèrmiques accionades amb biomassa forestal. I subvenciona als municipis, a través 
de la campanya de subvencions «Del pla a l’acció», el servei de comptabilitat i 
gestió de subministres energètics municipals i/o l’adquisició de programes 
informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis.  

Els municipis tenen l’obligació de facilitar l’accés a les dades del seu consum 
energètic en formats oberts, d’acord amb la normativa següent: 

–Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, 
que indica que les administracions públiques, sempre que sigui possible i adequat, 
han de posar la informació a disposició de la societat en formats oberts. 

– Article 16.1 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, que remarca que els ens públics «han de facilitar a les persones l’accés 
a la informació pública en format reutilitzable, per tal de millorar la transparència, 
generar valor a la societat i promoure la interoperabilitat entre les 
administracions». 
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– De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi ambient 
i amb les polítiques mediambientals dels poders públics, se n’ha de fer difusió en 
compliment de la Llei 27/2006, que regula els drets d’accés a la informació en 
matèria de medi ambient. 

La Diputació de Girona té aprovat el Pla de serveis d’assistència per la transició 
energètica i l’acció climàtica. 

Poden sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de 
Girona que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes i que tinguin el PAES o PAESC 
aprovat. 

I l’Ajuntament de Banyoles, en sessió plenària del dia 27 de febrer de 2012, es va 
adherir al pacte d’alcaldes i d’alcaldesses i en sessió plenària del dia 28 d’octubre 
de 2013 va aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES). 

Analitzats els serveis, les necessitats d’aquest ajuntament i els recursos 
disponibles, juntament amb l’exploració de fórmules per desenvolupar reduccions 
d’emissions contaminats a l’atmosfera i promoció social cap una economia 
energèticament sostenible.  

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. Sol·licitar a la Diputació de Girona la prestació dels serveis d’assistència 
tècnica per a la transició energètica i l’acció climàtica, de la totalitat dels punts i 
subapartats següents: 

1.1 Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) 
o altres fórmules de finançament 

1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis 
públics, mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament. 

1.3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que 
funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia 
renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l’eficiència energètica 
d’edificis, mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament. 

1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres 
fórmules de finançament. 

1.5. Publicació en format obert de dades de consum energètic municipal (open 
data). 



 
 

16 

 

1.6. Seguiment del contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o bé 
microempreses de serveis energètics (MESE). 

1.7. Redacció de plans d’acció per a l’energia i el clima (PAESC). 

1.8. Redacció de memòries tècniques o altres documents similars per impulsar 
comunitats energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l’àmbit local. 

1.9. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal 

Segon. Acceptar els compromisos que implica la sol·licitud d’aquest serveis. 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=13m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=14m07s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=15m50s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=17m50s 
Albert Tubert (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=18m37s 
Jana Soteras (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=19m51s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONOMICS 

9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
(expedient X1593/2021) 

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

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I. És voluntat del consistori reactivar l’economia del municipi i compensar la manca 
d’ingressos provocada per les continuades condicions restrictives de l’activitat dels 
establiments d’hostaleria i restauració per fer front a l’actual crisi sanitària 
generada per la COVID-19. 
 
Per aquest motiu, es proposa la modificació de l’ordenança fiscal número 11, 
reguladora de les taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local, concretament la disposició transitòria segona de l’annex 11.3, 
relatiu a la Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires. 
 
II. Consten en l’expedient els informes emesos per la Secretaria i pels Serveis 
Econòmics. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  
 
II. Per tot l’exposat i de conformitat amb el que disposa l’article 24.4 del Text Refós 
de la Llei de les Hisendes Locals que preveu que per a la determinació de la quantia 
de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels 
subjectes obligats a satisfer-les. 
 
III. 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 
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ACORD 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 11, 
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local, que tot seguit es detalla i figura com a document annex I del present 
acord.  
 
Segon.- Aquest acord entrarà en vigor un cop publicat definitivament al Butlletí 
Oficial de la Província i mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre de 2021. 
 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i la inserció d’un 
anunci en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de trenta 
dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació 
durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat de 
nou acord plenari.  
 
Quart.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon 
Govern.  
 
ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
Es modifica la disposició transitòria segona de l’annex 11.3 “Taxa per ocupació 
de la via pública amb taules i cadires” amb el contingut següent: 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Exclusivament per a l’exercici 2021 s’aplicarà una reducció del 100% en les 
tarifes establertes en l’annex 3 de la vigent ordenança fiscal núm. 11.  
 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=20m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=20m57s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=21m50s 
Jana Soteras (Sumem) 
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https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=22m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=24m58s 
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=27m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=29m37s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=31m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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.  

 

10. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
5/2021, PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES ( expedient 
X1636/2021). 

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 de Serveis a les Persones en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit 
consignat en diferents partides finalistes del capítol IV 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 10a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
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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 05/2021, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 10a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb 
el següent quadre: 
 

Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

44 23102 22698 Acció Social. Accions comunitàries -3.000,00  

42 32000 48961 
Educació. Conveni F.B. Vallespirans- 
Proj. Conversa en anglès 

-5.970,00  

42 32000 48965 
Educació Transf. AMPA Institut Pla de 
l’Estany 

-2.415,00  

44 23100 48968 
Acció social. Conveni Món Banyoles-
Projecte inserció social i laboral 

 3.000,00 

42 32000 48964 
Educació Transf. AMPA Institut Josep 
Brugulat 

 2.415,00 

42 32315 22799 
Esco Bressol La Balca. Contr. Prestació 
serveis 

 5.970,00 

      TOTAL -11.385,00 11.385,00 

 
 
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. 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=32m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=32m29s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=33m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=34m33s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=34m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=34m44s 
Jana Soteras (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=35m23s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=35m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=35m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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.  

11. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER UGENT. 
 
En compliment del que estableix l’article 20 del Reglament orgànic municipal es 
proposa que s’inclogui per raó d’urgència a la consideració del Ple una moció de 
suport a Pablo  Hasél  no compresa a l’Ordre del dia.  

L’Alcalde sotmet la urgència a votació de la moció, que s’aprova per unanimitat.  

Es pot visionar a :  
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=36m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

Un cop aprovada la urgència, l’alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., 
secretària municipal, que fa una lectura de la moció de suport a Pablo Hasél  que se 
sotmet al Ple, i que diu així: 
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El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en 
la detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél 
acusat d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les 
institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa 
social twitter entre 2014 i 2016.   

Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir 
la seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia 
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat 
Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals 
per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la 
gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.   

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit 
a l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.   

L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han 
esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i 
del franquisme mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que 
qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una 
valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.   

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles, l’adopció del següent 
ACORD: 

1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que 
posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de 
poders que ha de ser un dels pilars de tota democràcia.   
  

2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i 
d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.   
  

3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu 
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar 
tot el nostre suport.   
  

4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de 
delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.  
  

5. Comunicar aquest acord  al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de 
Municipis per la Independència.   
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El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=50m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=50m56s 
Secretària 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=51m47s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=53m11s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=53m22s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=54m17s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=54m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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.  
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MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
12. MOCIÓ SOBRE EL DRET A MORIR DIGNAMENT (expedient 
X2021002001). 
 

L’alcalde cedeix la paraula la secretària municipal que fa una lectura de la moció  
sobre el Dret a Morir Dignament i que diu així: 

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer 
que “tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Així 
mateix, la Constitució Espanyola (1978) al seu article 10 declara el dret a “la 
dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”. 

Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia de 2006 manifesta el següent: 

“Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort. 

1. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor i cures 
pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort. 

2. Totes les persones tenen el dret d’expressar llur voluntat d’una manera 
anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i 
els tractaments mèdics que puguin rebre, que han d’ésser respectades, en els 
temes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin 
en condicions d’expressar personalment llur voluntat.” 

No obstant tot això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, si bé ha exclòs els 
metges i metgesses en la llei de l’eutanàsia aprovada el passat dia 17 de desembre 
de 2020, encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la persona que ajudés a 
morir a una altra “amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i 
inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís 
necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments permanents i difícils de 
suportar”. 

Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat 
el procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació 
clínica corresponent, així com en el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es 
regula el Registre de voluntats anticipades, principis aquests també inclosos en la 
Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del 
pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 

La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta 
de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària 
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(2001), revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el 
capítol d’Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica que: “la persona té 
dret a viure el procés que esdevingui fins al final de la vida segons la seva 
concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat 
que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es tracti d’una 
decisió competent i ben informada. 

En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui 
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. 
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió 
de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda 
per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat  d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que 
els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per 
facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.” 

Malgrat que aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de 
cures pal·liatives, han suposat una millora al llarg dels darrers anys, l’experiència 
expressada per l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir 
de l’atenció personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, 
permet afirmar que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al 
final de la seva vida per: 

- Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari. 

- Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com 
exercir-los, incloent tot el relatiu a l’elaboració prèvia del Document de Voluntats 
Anticipades (testament vital). 

- Dificultat d’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part del 
personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la població. 

- Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, a 
excepció de metges i metgesses (segons la llei de l’eutanàsia aprovada el passat 
dia 17 de desembre de 2020). 

Diverses situacions dramàtiques ocorregudes en els darrers temps i de les quals els 
mitjans s’han fet ampli ressò, demostren la necessitat de que cal aconseguir 
eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, pel que a més de ser 
necessari despenalitzar l’eutanàsia (article 143.4 del Codi Penal), les mesures que 
actualment permet la llei s’han d’aplicar de la forma més ajustada a la voluntat i al 
concepte de dignitat de cada persona. 

Actualment, a Catalunya, escassament l’1% dels catalans ha registrat un Document 
de Voluntats Anticipades (DVA), tot i que un 78% de la societat dona suport a la 
despenalització de l’eutanàsia. Sens dubte, una de les raons principals és la manca 
d’informació i el desconeixement per bona part de la ciutadania dels seus drets al 
final de la vida i, molt especialment, de la possibilitat d’escriure i registrar un DVA. 
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Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la convicció 
que el dret a una mort digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la seva 
defensa, pel que és necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la 
necessitat de que cada ciutadà disposi del seu DVA i que el personal municipal en 
general i el de treball i educació social i el de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
en particular n’estiguin degudament formats i informats. 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent   

ACORD 

Primer.- Defensar que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment 
de la vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort. 

Segon.- Donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al 
final de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats 
Anticipades (DVA). 

Tercer.- Demanar al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de 
signar el DVA davant d’un funcionari públic municipal habilitat per aquest fi i 
demanar al Govern la simplificació del tràmit del DVA en els centres de la seva 
competència. 

Quart.- Demanar als departaments de Salut i Afers Socials l’equitat en l’actuació 
dels equips PADES (Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) a tot el 
país, per tal que qualsevol persona del territori català pugui ser atesa per aquests 
equips especialitzats les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, amb la qualitat del 
servei que s’està donant en l’actualitat, així com crear programes de servei 
d’atenció a domicili (SAD) amb professionals especialitzats en cures pal·liatives i 
suport d’infermeria, en cas que sigui necessari, per a les persones ateses pels 
equips de PADES. 

Així com, exigir a les conselleries corresponents l’aportació de recursos necessaris, 
per tal que tant els PADES com el SAD pal·liatius puguin desenvolupar aquestes 
funcions.  

Cinquè.- Donar suport a les lleis sobre eutanàsia i el dret a morir dignament que 
puguin ser aprovades pel Congrés de Diputats i demanar al Parlament i al Govern 
de la Generalitat de Catalunya el seu ràpid desplegament en allò que sigui de la 
seva competència, la màxima difusió entre professionals i ciutadania i la promoció 
del  Document de Voluntats Anticipades. 

Sisè. Instar el Govern a complir el més abans possible amb els acords del 
Parlament recollits a la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017 sobre el dret a morir 
dignament (BOPC 316 de 30 de gener). 

Setè.- Dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores 
municipals, en particular als serveis socials, centres culturals, Oficines d’Atenció 
Ciutadana (OAC), centres municipals de salut, policia municipal, residències, 
centres de dia, assistència a domicili, etc., sobre els drets de la ciutadania al final 
de la vida i el DVA. 
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Vuitè.- Promoure la sensibilització i la reflexió entorn al dret a la mort digna amb la 
col·laboració de l’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en els entorns que es 
consideri adients (entitats, centres educatius...).  

Novè.- Establir amb l’associació DMD-Cat un acord de col·laboració per al 
desenvolupament d’estratègies específiques a nivell municipal per tal de promoure 
el coneixement, la reflexió, la informació i la formació de la ciutadania.  

Desè.- Es farà difusió d’aquesta moció a través dels canals de comunicació de 
l’ajuntament (la web, el butlletí, TV-ràdio municipal...). L’ajuntament podrà editar 
també material propi amb l’assessorament de DMD-Cat. 

Onzè.- Donar trasllat d’aquest Acord a l’Associació pel Dret a Morir Dignament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i als mitjans de 
comunicació locals. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=36m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=36m28s 
Secretària 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=39m15s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=41m20s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=41m57s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=42m41s 
Jordi Congost (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=43m16s 
Miquel Noguer (JxCAT 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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.  
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-JUNTS PER 
BANYOLES DE SUPORT A L’AMNISTIA ( expedient X2021001999). 

L’alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal que fa una lectura de la moció 
de suport a l’amnistia, i que diu així: 

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals 
de Catalunya.  

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la 
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per 
reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, 
de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat 
o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-
N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a 
iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en 
el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, 
exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja 
que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A 
desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen 
encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de 
novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i 
protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la 
repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos 
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats 
amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna 
manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació 
o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.  

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 
etc.   

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació 
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la 
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sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la 
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què 
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.  

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. 
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial 
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això 
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per 
tant és una qüestió de voluntat política. 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a 
centenars de països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem 
vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat 
política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. 
S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, 
organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i 
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de 
novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, 
així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les 
consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o 
jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la 
data de celebració de l'esmentat referèndum.  

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i 
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les 
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament 
polític i llibertat de reunió i d’associació.   

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre 
totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la 
via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 

Per aquests motius, el grup municipal ERC/Junts per Banyoles proposa al Ple 
l’adopció del següent 
    
     ACORD 
 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una 
decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  
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2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, 
inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, 
sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica 
per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats 
com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa 
realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la 
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al 
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya.  

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així 
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves 
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en 
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.  

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se 
i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, 
i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta 
a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i 
polítics. 

5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=43m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=43m36s 
Secretària 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=45m50s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=48m50s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=48m57s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=49m50s 
Jordi Congost (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=50m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=54m31s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=54m37s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=58m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=62m30s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=64m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=65m50s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=67m40s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=71m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=73m24s 
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Anna Tarafa (JxCAT) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=75m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=79m21s 
Jana Soteras (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=79m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=80m01s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=81m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=81m27s 
Núria Martínez (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=83m13s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=91m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=92m34s 
Ester Busquets (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=94m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=96m21s 
Albert Tubert (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=100m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=105m05s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=105m32s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=106m05s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a97iR8SkFlU#t=106m11s 
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  20:50 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de febrer  
de 2021 ha quedat en 33 pàgines.  


