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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número:  5/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 26 d’abril de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 21:15 h 
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 26 d’abril 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 ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MARÇ 
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 29 de març de 2021 s’aprova per unanimitat.   

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=01m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

PRESIDÈNCIA 

2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2021DECR001326, DE 
31 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
10/2021 D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE PROJECTES 
FINANÇATS AMB INGRESSOS NO AFECTATS DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2020 (expedient X2021002282). 

L’alcalde dona compte de la  incorporació de romanents de crèdits del pressupost 
de 2020, de projectes finançats amb ingressos no afectats, que ha estat aprovada 
per Decret d’Alcaldia número 2021DECR001326 de data 31 de març de 2021, 
mitjançant el corresponent expedient de modificació de crèdits, i que diu així: 
 
“ DECRET D’ALCALDIA 
 
Vistos els diferents informes emesos per part de responsables d’àrees gestores de 
l’Ajuntament en virtut dels quals detallen despeses compromeses dins l’exercici 
2020 finançades amb fons propis de l’Ajuntament, l’execució de les quals no ha 
estat possible dins l’exercici en el qual foren autoritzades i per tant, sol·liciten la 
incorporació dels corresponents crèdits dins l’exercici 2021 mitjançant l’aprovació 
d’un expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist el detall dels esmentats romanents de crèdits que emparen compromisos de 
despesa de l’exercici 2020:  
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Núm. 

Operació AD 
Tercer Descripció Import Partida 

220200000423 
Consultores de Gestión 
Pública SL 

contracte serveis anàlisis 
condicions de treball 7.405,20 12.92000.22706 

220200022401 Salvador Serra SA 
Reparació desperfectes Pl. 
Teatre per sinistre 998,25 12.92000.23301 

220200022423 AD Bosch Recanvis SLU 
bateria per vehicle Nissan 
Almera 74,33 23.15100.21400 

220200020348 
Ambients Gestió de recursos 
ambientals SL 

Estudi econ. Plec i suport 
servei recollida residus  6.947,70 23.15100.22706 

220200020472 Miàs Arquitectura SLP 
Estudi geotècnic constr. 
Passera Ptge. Rotes 1.996,50 23.15100.22706 

220200021085 D.C.V. 
Modificació projecte 
reparcel·lació UA6 3.811,50 23.15100.22706 

220200022836 J.G.C. 
Servei redacció plecs tècnics 
manteniment instal·lacions 1.669,80 23.15100.22706 

220200000615 A.X.S. 
direcció obres urb. Tram c/ 
Divina Pastora 2.997,02 23.15100.22706 

220200021950 Tradesegur SA Drogotest portàtil 6.600,00 33.13000.62300 

220200023243 Nial Group Advocats SL 
Consultoria legal museïtzació 
església Monestir St. Esteve 18.029,00 40.33304.22604 

220200022878 Pegi Engineering SL 
estudi previ climatització 
església Monestir St. Esteve 8.492,99 40.33304.62200 

220200022877 M.R.G. 

estudis preliminars 
arquitectònics església 
Monestir St. Esteve 9.317,00 40.33304.62200 

220200019141 Tapisseria i decoració Boix SL 
cinturons amb sivella per a 
portar gel hidroalcohòlic 193,00 41.33800.62507 

220200023487 I.O.C. manual d'identitat gràfica  4.094,49 52.49102.22799 
  
TOTAL 72.626,78   

 
 
Vist el que disposen els articles 176 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els 
articles 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i la Base 12ª de les d’Execució del 
Pressupost Municipal, relativa a la incorporació de romanents de crèdits. 
 
Vistes les propostes d’aprovació de modificació de crèdit en tràmit números 9/2021 
i 11/2021 finançades amb RTDG 2020 pels imports de 553.224,50 euros i 
1.484.743,85 euros, respectivament, el saldo resultant de romanent de tresoreria 
per a despeses general derivades de la liquidació del pressupost 2020 és de 
1.555.954,12 euros. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora Municipal. 
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D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
 
DECRETA 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 10/2021, d’incorporació 
de romanents de crèdit de projectes finançats amb ingressos no afectats, d’acord 
amb el següent detall:  
 
INCORPORACIÓ DE CRÈDITS 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Import 

12.92000.22706 
Adm. Gral. Estudis i treballs 
tècnics 

                7.405,20 €  

12.92000.23301 
Adm. Gral. Desp. Cobertura 
assegurances 

                  998,25 €  

23.15100.21400 
Urbanisme. Rep. Conserv. i 
manteniment vehicles 

                    74,33 €  

23.15100.22706 
Urbanisme. Estudis i 
treballs tècnics 

              17.422,52 €  

33.13000.62300 
Policia Local. Maquinària, 
inst. Tècniques i útils 

                6.600,00 €  

40.33304.22604 
Monestir St. Esteve. 
Assessorament jurídic 

              18.029,00 €  

40.33304.62200 
Monestir St. Esteve. Adeq. I 
museïtzació església 
Monestir 

              17.809,99 €  

41.33800.62507 
Festes populars. Inversions 
festes 

                  193,00 €  

52.49102.22799 
Comunicació. Contr. Prest. 
Serveis comunicació 

                4.094,49 €  

TOTAL                 72.626,78 €  
  
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Import 

11.87000 
Rom. Tres. Per a despeses 
generals 

              72.626,78 € 

TOTAL                 72.626,78 € 
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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, o sigui en fase de despesa compromesa. 
 
Tercer.- Donar compte al proper Ple de l’ Ajuntament la present resolució, en els 
termes legalment establerts. 
 
 
Això ho signa i ho mana el senyor Alcalde-President.”.  
 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=02m05s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=02m28s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=02m56s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=03m21s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=03m52s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=04m05s 
Miquel Cuenca (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=05m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

El Ple es dona per assabentat.  

 

3. DONACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021 
ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL PER A L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES (expedient X2021003657). 

L’alcalde dona compte del Pla Anual de control financer 2021 elaborat per la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de Banyoles ja que l’article 31 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a 
les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que l’òrgan interventor ha 
d’elaborar una Pla Anual de Control Financer (PACF) que recollirà les actuacions de 
control permanents i auditoria pública a realitzar durant l’exercici. Aquest PACF 
inclourà totes aquelles actuacions de control obligades per l’òrgan interventor sobre 
la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretengui 
aconseguir, les prioritats establertes en cada exercici i els mitjans disponibles. 
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Una vegada elaborat el Pla Anual de Control Financer 2021 per a l’Ajuntament de 
Banyoles per part del seu l’òrgan interventor, d’acord amb el document que figura 
incorporat a l’expedient X2021003657, aquest el remet al Ple per via de l’Alcalde-
President per tal que, en compliment del que disposa aquesta norma, se’n doni 
compte en la propera sessió que celebri. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=05m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=06m03s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=06m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  

 

4. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA  

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 20 de març de 
2021 fins al dia 18 d’abril de 2021, concretament, des del número 1157, de data 20 
de març de 2021 fins al número 1543, de data 18 d’abril 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=QCSUsJu3pmw#t=07m09s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  

 
PROPOSTES DE DLA COMISSIO INFORMATIVA 

 DE SERVEIS GENERALS 
 

5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DE LA 
SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL 
SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS 
EDUCATIUS A L’EQUIPAMENT EDUCATIU LA BALCA-CENTRE EDUCATIU 
MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA (expedient 
X2017001240). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora d’Educació, 
que fa la següent proposta al Ple:  
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ANTECEDENTS DE FET 

I.- En data 8 de juliol de 2013 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
la gestió del servei públic d’escola bressol municipal i altres serveis educatius a 
l’equipament educatiu La Balca-Centre educatiu municipal (CEM) a la societat Suara 
Serveis, SCCL. 
 
Formalitzant-se aquest contracte administratiu el dia 19 de juliol de 2013 i 
establint-se una durada de 4 cursos escolars (de l’1 de setembre de 2013 al 30 de 
juny de 2017) i amb possibilitat de pròrroga per 2 períodes de 2 cursos escolars 
més ( e l’1 de setembre de 2017 al 30 de juny de 2019 i de l’1 de setembre de 
2019 al 30 de juny de 2021).  
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 16 de juliol de 2019, va acordar la 
segona i última pròrroga del contracte (des del dia 1 de setembre de 2019 fins al 
dia 30 de juny de 2021). 
 
II. Els acords de pròrroga del contracte administratiu adoptats per l’òrgan de 
contractació i el mateix Plec de clàusules administratives particulars estableixen la 
durada del curs escolar des del dia 1 de setembre fins el dia 31 de juny de cada 
any. 
  
Malgrat això, el calendari escolar aprovat per l’Ajuntament de Banyoles pel curs 
2020-2021 mitjançant Decret d’alcaldia 2020DECR002941, de data 20 de juliol de 
2020, estableix la durada del curs escolar des del dia 1 de setembre de 2020 fins el 
dia 31 de juliol de 2021. 

III. En data 9 de març de 2021 la tècnica d’educació emet informe en el que exposa 
que malgrat que en tots els documents consta que el curs escolar finalitza el dia 30  

de juny, es constata que el curs escolar realment finalitza el dia 31 de juliol, com 
tots els anys que la Balca ha estat en funcionament, d’acord amb el calendari 
escolar aprovat per l’Ajuntament de Banyoles abans de l’inici de cada curs escolar. 
Per aquest motiu fa constar que és necessari que el contracte amb l’empresa Suara 
Cooperativa finalitzi el dia 31 de juliol, ja que el curs escolar sempre ha acabat el 
dia 31 de juliol. 

IV. En data 16 de març de 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 1100, es va resoldre 
incoar procediment per modificar la data de finalització de la segona i última 
pròrroga del contracte administratiu en els termes que tot seguit s’indiquen, 
transcrivint-se a continuació només la seva part dispositiva: 
  

PRIMER.- Incoar procediment per modificar la data de finalització de la 
segona i última pròrroga del contracte administratiu del servei públic 
d’escola bressol municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu 
La Balca-Centre educatiu municipal (CEM), mitjançant concessió 
administrativa, en virtut de la prerrogativa d’interpretació que ostenta 
l’Ajuntament, i que es fixa en el dia 31 de juliol de 2021, data que consta en 
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el calendari escolar aprovat per l’Ajuntament de Banyoles pel curs 2020-
2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 2941/2020, de 20 de juliol. 

 
SEGON.- Concedir audiència al contractista per un termini de 10 dies hàbils, 
a la vista de la documentació que hi ha en l’expedient. 

 

V.- Durant el termini d’audiència concedit al contractista no s’ha presentat cap 
al·legació ni reclamació. 

VI. Consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal i l’informe de 
conformitat de la Intervenció municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- De conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria Primera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, 
duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. Per tant, ens regirem pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes del sector Públic (TRLCSP).  
 
II.- De conformitat amb el que disposa l’article 210 TRLCSP és l’òrgan de 
contractació el que ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte administratiu. 
 
Així mateix, l’article 211 del mateix text legal disposa que en els procediments que 
s’instrueixen per a l’adopció d’acords relatius a la interpretació del contracte ha de 
donar-se audiència al contractista, precepte al qual s’ha donat compliment. 
 
D’aquesta manera l’Ajuntament pot corregir una prèvia interpretació contractual, 
essent suficient exercint la potestat d’interpretació del contracte, però a través del 
procediment específicament establert en l’article 211 del TRLCSP, tal i com s’ha 
seguit. 

III.- De conformitat amb el que disposa l’article 210 TRLCSP és l’òrgan de 
contractació el que ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte administratiu. I 
l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació ja que cal tenir present que el Ple 
de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2013, va delegar a la 
Junta de Govern Local la tramitació i procediment d’adjudicació, de la formalització i 
de l’execució del contracte de la concessió administrativa, sense que es delegués la 
interpretació del contracte administratiu.  

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 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la data de finalització de la segona i última 
pròrroga del contracte administratiu del servei públic d’escola bressol municipal i 
altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-Centre educatiu municipal 
(CEM), mitjançant concessió administrativa, en virtut de la prerrogativa 
d’interpretació que ostenta l’Ajuntament, i que es fixa en el dia 31 de juliol de 
2021, data que consta en el calendari escolar aprovat per l’Ajuntament de Banyoles 
pel curs 2020-2021, mitjançant Decret d’Alcaldia 2941/2020, de 20 de juliol. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 14.200,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2021.42.32315.22799 “Escola Bressol La Balca. Contr. 
prest. serv. escola bressol” (núm. d’operació prèvia 920210000688).   
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la societat Suara Serveis, SCCL, adjudicatària 
del contracte. 
 
QUART.- Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada d’aquest 
acord, de conformitat amb el que estableix l’article 29.2 del TRLCSP. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP. 
 
SISÈ.- Fer públic aquest acord en el Perfil del contractant de l’Ajuntament en el 
termini de 5 dies des de l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que 
estableix l’article 53 del TRLCSP. 
  
SETÈ.- Traslladar aquest acord a la responsable del contracte, a la Intervenció 
municipal i a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=07m24s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=07m50s 
Ester Busquets (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=08m43s 
Jata Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=09m03s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=10m07s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=10m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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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.  

 

6. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, EL CONSORCI DE L’ESTANY I EL CONSORCI 
ESPORTIU DE L’ESTANY DE BANYOLES, RELATIU A SUPORT 
ADMINISTRATIU (expedient X2021004018). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany i el Consorci esportiu de 
l’Estany de Banyoles tenen interès en aprovar un conveni d’encàrrec de gestió que 
té per objecte que personal administratiu del servei d’Intervenció/Comptabilitat de 
l’Ajuntament de Banyoles realitzi tasques de gestió, suport i control del pressupost i 
comptabilitat, així com també tasques pròpiament administratives en el Consorci 
Esportiu de l’Estany de Banyoles. 
 
La proposta de conveni té per objecte la realització d’activitats de caràcter material 
o tècnic que s’encarreguen a l’Ajuntament de Banyoles mitjançant la fórmula legal 
de l’encàrrec de gestió, previst 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. 

2.- Consta en l’expedient informe emès per la secretària municipal. 

FONAMENTS DE DRET 

1.- La normativa a considerar és la següent: 
 
 Els articles 22 i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local ( LRBRL ). 
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 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( 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 
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 (  TRLMRLC). 
 
 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. 

 
2.- 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 
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. 
 
3.- 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. 
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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. 
 
4.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 
114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, 
correspon al Ple de la Corporació la competència per acceptar els encàrrecs de 
gestió efectuats per altres administracions, llevat que per llei s’imposin 
obligatòriament, 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.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Banyoles, 
el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, relatiu a 
suport administratiu i que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon.- El pacte quart del conveni preveu els recursos necessaris a l’Ajuntament 
de Banyoles perquè pugui fer front a les obligacions derivades del propi conveni 
d’encàrrec de gestió, establint-se que el Consorci de l’Estany abonarà la quantitat 
anual de 11.384,17 euros a l’Ajuntament de Banyoles  i que el Consorci Esportiu de 
l’Estany de Banyoles abonarà la quantitat anual de 1.800,00 euros a l’Ajuntament 
de Banyoles. Aquestes quantitats seran actualitzades d’acord amb les 
actualitzacions de les retribucions del personal públic aprovat cada any a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Per a l’exercici 2021, donat que l’entrada en vigència d’aquest conveni és el mes de 
febrer de 2021, els imports a aportar son 9.293,16 euros per part del Consorci de 
l’Estany i 1.657,35 euros per part del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, 
essent doncs el total de 11.071,68 euros. 
 
Aquestes aportacions s’imputaran a l’aplicació pressupostària d’ingressos 11 46700 
Conveni Consorcis CES i CEEB encomana tasques comptabilitat. 

Tercer.- Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
  
Quart.- Comunicar aquest acord al Consorci de l’Estany i al Consorci Esportiu de 
l’Estany de Banyoles. 
 
Cinquè.- Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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ANNEX 

 

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES, EL CONSORCI DE L’ESTANY I CONSORCI 

ESPORTIU DE L’ESTANY DE BANYOLES  
 

Subscrit a la data que consta a les signatures electròniques. 

REUNITS 

 

D’una banda, el Sr. Miquel Noguer Planas, Alcalde-President de l’Ajuntament 
de Banyoles, amb CIF 77906524G, facultat per a aquest acte pel Ple de la 
Corporació del dia 4 de juliol de 2019, i assistit per la Secretària de l’Ajuntament. 

D’altra banda, el Sr. Francesc Castañer Campolier, president del Consorci de 
l’Estany, amb CIF P1700051D, facultat per aquest acte per l’acord del Consell 
plenari del dia 29 de juliol de 2019, i assistit per la secretària del Consorci. 

I d’una altra banda el Sr. Miquel Noguer Planas, president del Consorci Esportiu 
de l’Estany de Banyoles, amb NIF G55025803, facultat per a aquest acte per l’acord 
de la Junta General del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles del dia 31 de 
juliol de 2019, i assistit per la secretària del Consorci. 

Totes les parts es reconeixen la necessària capacitat legal per al present acte i 
atorgament i, havent assolit prèviament un acord, 

 

MANIFESTEN 

 

PRIMER.- El Consorci de l’Estany: 

 

I.- Que el Consell Plenari del Consorci de l’Estany, en sessió ordinària celebrada el 
dia 7 de novembre de 2018, la Generalitat de Catalunya, mitjançant Acord 
GOV/145/2018, de 4 de desembre de 2018, els Ajuntaments de Porqueres, 
Banyoles, i Fontcoberta i la Diputació de Girona mitjançant acords plenaris adoptats 
en data 12, 20 i 27 de desembre de 2018 i 19 de març respectivament, han 
aprovat inicialment la modificació del estatus del Consorci de l’Estany de 
conformitat amb el que disposa l’article 313, 316 i 322 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 
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II – Els Estatuts del Consorci de l’Estany van quedar definitivament aprovats el 14 
de juny de 2019 i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP núm. 
115, pàg. 40). 

III.- Que l’article 1 determina: 

“El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles es 
constitueix com a entitat consorciada entre els ajuntaments de Banyoles, 
Porqueres i Fontcoberta, la Diputació de Girona i l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria de medi 
natural, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, 
per acomplir les finalitats assenyalades en aquests Estatuts. 

El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu voluntari i de 
naturalesa administrativa. 

(...) 

El Consorci de l’Estany resta adscrit a l’Ajuntament de Banyoles.” 

IV.- Que l’article 121 de la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, determina: “El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o 
laboral i haurà de procedir exclusivament de les administracions participants”. 

V.- Que l’article 18 dels Estatuts del Consorci estableix: 

“18.1 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de 
les seves finalitats, d’acord amb la relació de llocs de treball i la plantilla 
aprovada pel Consell Plenari. 

18.2 El personal al servei del Consorci que ocupi llocs de treball estructurals 
podrà ser funcionari o laboral, procedent exclusivament de les 
administracions participants. 

Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent 
de les administracions que formen part del Consorci, en atenció a la 
singularitat de les funcions a desenvolupar, l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Banyoles podrà autoritzar que el Consorci contracti 
directament personal per a l’exercici de les funcions referides. 

Les mancances puntuals de personal podran ser cobertes mitjançant la 
contractació de personal laboral de caràcter temporal. 

(...)” 

VI.- Que l’article 22 dels Estatuts del Consorci sobre el règim pressupostari, 
comptable i de control indica en el punt 22.1: “El Consorci està subjecte al règim de 
pressupost, comptabilitat i control de l’Ajuntament de Banyoles, amb subjecció a 
les normes aplicables en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera”. 
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SEGON.- EL CONSORCI ESPORTIU DE L’ESTANY DE BANYOLES: 
 

I.- Que la Junta General del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, en sessió 
ordinària celebrada el dia 17 de novembre de 2014, l’Ajuntament de Banyoles en 
sessió ordinària del Ple de data 30 de març de 2015, el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany en sessió ordinària del Ple de data 3 de desembre de 2014, la Diputació de 
Girona, en sessió ordinària del Ple de data 15 de març de 2016, el Club Natació 
Banyoles la Junta Directiva de data 9 de març de 2016, la Federació Catalana de 
Rem la Junta Directiva de data 17 de juny de 2017, la Federación Española de 
Remo la Junta Directiva de data 7 d’abril de 2018, van aprovar inicialment la 
modificació del estatuts del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles de 
conformitat amb el que disposa l’article 313, 316 i 322 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS). 

II – Els Estatuts del Consorci Esportiu es varen publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOP núm. 227, de data 27 de novembre de 2014, edicte núm. 
12771). 

III.- Que l’article 1 determina: 

“El Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles es constitueix com a entitat de 
dret públic de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, dotada de 
personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i 
integrada per l’Ajuntament de Banyoles, pel Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i per la Diputació de Girona 

També formarà part del Consorci, la Federació Catalana de Rem, el Club 
Natació Banyoles i la Federación Española de Remo. 

(...) 

El Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles resta adscrit a l’Ajuntament de 
Banyoles.” 

IV.- Que l’article 121 de la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, determina: “El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o 
laboral i haurà de procedir exclusivament de les administracions participants”. 

V.- Que l’article 12 dels Estatuts del Consorci estableix el següent: 

“12.1.- El personal al servei del Consorci s’integrarà a la plantilla aprovada 
per la Junta General, en la qual hi constarà el número, la categoria, les 
funcions i les retribucions dels llocs de treball.  

12.2.- La selecció del personal del Consorci es podrà fer a través de 
convocatòria pública, segons les bases que la Junta General elabori, que 
garantiran en tot cas els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. 
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12.3.- Les administracions consorciades podran adscriure personal propi, 
laboral o funcionari, a la plantilla del Consorci, garantint sempre la reserva 
de tots els drets laborals, inclosos els de promoció, que aquest personal 
tingui en l’administració d’origen en el moment de l’adscripció. 

12.4.- La contractació del personal del Consorci serà de caràcter laboral en 
qualsevol de les seves modalitats. 

(...)” 

VI.- Que l’article 17 dels Estatuts del Consorci Esportiu sobre el règim 
pressupostari, comptable i de control indica: 

“17.1.- El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual que s’ajustarà a 
la normativa vigent sobre hisendes locals. 

El gerent procedirà a l’elaboració de la proposta de pressupost, que amb el 
vistiplau de la presidència s’elevarà a la Junta General per a la seva 
aprovació. 

El mateix procediment administratiu es disposa per a les possibles 
modificacions de pressupost que siguin menester durant l’exercici. 

17.2.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el 
de comptabilitat pública local.” 

 
TERCER.- Donat que els consorcis de l’Estany i Esportiu de l’Estany de Banyoles es 
troben adscrits a l’Ajuntament de Banyoles, el que implica que les funcions de 
Secretaria i Intervenció han de desenvolupar-se per la Secretària i la Interventora 
d’aquesta Corporació, així com consolidar els seus comptes i el seu pressupost amb 
el de l’Ajuntament de Banyoles, cal garantir una bona gestió pressupostària i 
comptable i fer possible l’exercici de la funció interventora. 

És per això que es fa necessari subscriure aquest conveni d’encàrrec de gestió 
entre l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany, el Consorci Esportiu de 
l’Estany de Banyoles, a fi i efecte que un/a treballador/a amb capacitat 
administrativa de gestió econòmica de l’Ajuntament de Banyoles realitzi les tasques 
de suport als dos consorcis per la gestió i control del pressupost i comptabilitat, així 
com les tasques administratives que es requereixin, en l’àmbit del Consorci Esportiu 
de l’Estany de Banyoles que no disposa de cap personal de caràcter administratiu. 

Posades d’acord en els termes del conveni de col·laboració interadministrativa, les 
tres parts l’accepten i el formalitzen d’acord amb les següents 
 
CLÀUSULES: 

Primera.- Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és regular que personal administratiu del servei 
d’Intervenció/Comptabilitat de l’Ajuntament de Banyoles realitzi tasques de gestió, 
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suport i control del pressupost i comptabilitat, així com també tasques pròpiament 
administratives en el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles. 

Les tasques generals a desenvolupar són les següents: 

 

CES: 

 Gestionar el programa de comptabilitat. 
 Assistir a la funció interventora de la Intervenció. 
 Tramitar els expedients i acords de caràcter comptable (pressupost, 

modificacions de crèdit, liquidació de pressupost, compte general...). 
 Tramitar l’aprovació i pagament de les obligacions (factures i liquidacions). 
 Tramitar l’aprovació i pagament de la nòmina mensual d’acord amb el 

contingut elaborat pel servei de gestoria contractat pel CES. 
 Tramitar l’aprovació de pagament dels impostos (IRPF, IVA) d’acord amb les 

declaracions elaborades pel servei de gestoria contractat pel CES, i de la 
seguretat social, així com control de les declaracions anuals dels models 190 
i 347. 

 Control de la Tresoreria del CES. 
 Coordinació i tramesa de documentació als auditors de comptes. 
 Càrrega de dades a les plataformes del Ministerio de Hacienda del Govern 

d’Espanya (pressupost, execucions trimestrals, liquidació, cost efectiu 
serveis,.). 

 Ensenyar les tasques citades amb anterioritat a personal propi del Consorci 
de l’Estany.  

 La resta que se li encomanin per part de la Intervenció en l’exercici de les 
seves funcions. 

 

CEEB: 

 Tramitar administrativament les propostes i els acords de contingut 
econòmic amb el suport de la Secretària i de la Interventora. 

 Gestionar el programa de comptabilitat. 
 Assistir a la funció interventora de la Intervenció. 
 Tramitar els expedients i acords de caràcter comptable (pressupost, 

modificacions de crèdit, liquidació de pressupost, compte general...). 
 Tramitar l’aprovació i pagament de les obligacions (factures i liquidacions). 
 Tramitar l’aprovació i pagament de la nòmina mensual d’acord amb el 

contingut elaborat pel servei de gestoria contractat pel CEEB. 
 Tramitar l’aprovació de pagament dels impostos (IRPF, IVA) d’acord amb les 

declaracions elaborades pel servei de gestoria contractat pel CEEB, i de la 
seguretat social, així com control de les declaracions anuals dels models 190 
i 347. 

 Control de la Tresoreria del CEEB. 
 Coordinació i tramesa de documentació als auditors de comptes. 
 Càrrega de dades a les plataformes del Ministerio de Hacienda del Govern 

d’Espanya (pressupost, execucions trimestrals, liquidació, cost efectiu 
serveis,…). 

 La resta que se li encomanin per part de la Intervenció en l’exercici de les 
seves funcions. 
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La dedicació total que hauria de realitzar el personal administratiu pels dos 
Consorcis s’estableix en 10 hores setmanals a banda de la seva jornada habitual a 
l’Ajuntament. La seva dedicació serà proporcional a les aportacions dineràries de les 
parts. 

Segona.- Compromisos que assumeixen les parts. 

Els Consorcis de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles encomanen 
les funcions indicades a la clàusula primera del conveni a l’Ajuntament de Banyoles 
qui les accepta i les atribuirà a personal adscrit al Servei 
d’Intervenció/Comptabilitat, i es compromet a abonar a la nòmina del treballador/a 
assignat/da a un complement addicional per la major dedicació a aquestes funcions 
pròpies dels consorcis. 

Els consorcis es comprometen a aportar una quantitat dinerària a l’Ajuntament de 
Banyoles per cobrir les despeses del suport administratiu i de gestió econòmica tal i 
com s’indica a la clàusula quarta. 

El Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu aportaran un espai de treball per la 
persona designada en cas de que sigui necessari, i autorització d’accés al tot el 
programari de gestió, i a tota la documentació administrativa i tècnica, amb les 
mateixes prerrogatives que té la Intervenció sobre els consorcis d’acord amb la 
normativa. 

L’Ajuntament de Banyoles mitjançant un Decret d’Alcaldia nomenarà el personal 
administratiu del servei d’Intervenció/Comptabilitat, que realitzarà les tasques 
previstes en el present conveni i les retribucions que li correspondran. En cas de 
baixa o vacances del personal designat, es nomenarà substitut per a seguir 
realitzant les tasques de suport al Consorci derivant les retribucions corresponents. 
L’Ajuntament subministrarà els recursos tècnics necessaris (aparells informàtics i 
programes) per tal que la persona designada pugui desenvolupar les seves tasques 
a la seu de l’Ajuntament. 

Tercera.- Termini de vigència del conveni. 

Els efectes d’aquest conveni es fixen des de l’1 de febrer de 2021, data en que 
personal del servei d’Intervenció/Comptabilitat ja està realitzant de fet les tasques 
regulades en el present conveni tant del CES com del CEEB. 

Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, prorrogables per a 4 anys més, 
d’acord amb els límits que fixa l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del Règim jurídic del sector públic, a contar a partir de l’1 de febrer de 
2021, data en que es va iniciar el suport administratiu per part de l’ajuntament de 
Banyoles. 

La formalització de la pròrroga s’efectuarà mitjançant aprovació d’addenda que 
quedarà incorporada al present conveni. Aquesta incorporarà la tramitació de la 
despesa corresponent. 
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Quarta.- Finançament i justificació. 

Els Consorcis abonaran, durant el període de vigència del conveni, els recursos 
necessaris a l’Ajuntament de Banyoles perquè pugui fer front a les obligacions 
derivades de la nòmina de la persona designada per les tasques desenvolupades. 
 
Per l’exercici 2021 es compensa l’aportació del Consorci de l’Estany (CES) 
corresponent al període de febrer a desembre (10.360,79 euros) amb la 
indemnització per finalització de contracte pagat a la treballadora (1.067,63 euros). 
Alhora es descompta la liquidació per la part de paga extra pagada a la liquidació 
del contracte (121,17 euros). 

 
Correspon a cadascun dels Consorcis fer les aportacions següents: 

 

  % 2021 

ANUAL distribució 
Febrer-

Desembre Indemnització Total 2021 

CES 11.384,17 86,35% 10.360,79 1.067,63 9.293,16 

CEEB 1.800,00 13,65% 1.657,35   1.657,35 

Total 13.184,17 100,00% 12.139,31 1.067,63 11.071,68 

 

El Consorci de l’Estany abonarà la quantitat anual de 11.384,17 euros a 
l’Ajuntament de Banyoles. Per a l’exercici 2021 aquest abonament serà de 9.293,16 
euros d’acord amb els càlculs que consten al quadre de més amunt. En el cas que 
la vigència del conveni sigui prorrogada l’aportació dinerària s’actualitzarà 
anualment d’acord amb el que disposi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
per aquell exercici. 

El Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles abonarà la quantitat anual de 1.800,00 
euros a l’Ajuntament de Banyoles. Per a l’exercici 2021 aquest abonament serà de 
1.657,35 euros d’acord amb els càlculs que consten al quadre de més amunt. En el 
cas que la vigència del conveni sigui prorrogada l’aportació dinerària s’actualitzarà 
anualment d’acord amb el que disposi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
per aquell exercici. 

Les aportacions anuals es calcularan de forma proporcional en funció dels mesos 
previstos d’execució del conveni dins de cada exercici. 

L’abonament a l’Ajuntament de Banyoles es realitzarà dins de la segona quinzena 
de novembre de cada exercici prèvia liquidació i amb informe de la Cap de Personal 
de l’Ajuntament en relació al pagament del complement corresponent a la 
treballadora assignada d’acord amb les tasques dels consorcis encomanades i 
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exercides en execució del present conveni. L’Ajuntament indicarà als consorcis el 
compte bancari d’abonament d’aquestes aportacions en l’acte de liquidació que se’ls 
notificarà oportunament. 

Cinquena.- Mecanisme de gestió, seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni. 

Es crea una Comissió mixta de seguiment per a la gestió, seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per ambdues parts, 
així com per sotmetre-hi les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el 
compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. Aquesta Comissió es convocarà a petició d’una de les 
parts. 

La Comissió estarà formada, per part de l’Ajuntament de Banyoles per: 

• L’alcalde o persona en qui delegui. 

• La interventora o persona en qui delegui. 

Per part del Consorci de l’Estany, per: 

• El president o membre del Consell Plenari en qui delegui. 

• El Director. 

Per part del Consorci esportiu de l’Estany, per: 

• El president o membre del Consell Plenari en qui delegui. 

• El Gerent. 

Sisena.- Modificació del conveni. 

Per a qualsevol modificació d’aquest conveni caldrà l’acord de totes les entitats i la 
seva tramitació serà la mateixa que per a la seva aprovació. 
 

Setena.- Extinció del conveni. 

1. El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 

2.- Són causes de resolució d’aquest conveni: 

 Transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga. 

 Acord unànime d’ambdues parts. 
 Desistiment per part de l’Ajuntament de Banyoles. 
 Desistiment per part del Consorci de l’Estany. 
 Desistiment per part del Consorci Esportiu de l’Estany. 
 Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna 

de les parts signatàries (en els termes de l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015). 
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 Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
 Recuperació per part del Consorci de les tasques delegades de gestió 

administrativa. 
 Qualssevol altres previstes en la legislació vigent. 

 

Vuitena.- Efectes de la resolució del conveni. 

1. El compliment i la resolució del conveni comportarà la seva liquidació amb 
l'objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

2. L’extinció del conveni per qualsevol de les causes indicades no eximeix les parts 
del compliment de les seves obligacions recíproques fins a la data en què es faci 
efectiva l’extinció. Atès que aquest conveni comporta compromisos financers, 
s'entendran compliments quan el seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a 
satisfacció de totes les parts, d'acord amb les seves respectives obligacions, tenint 
en compte les regles fixades a l’article 52.2 de la Llei 40/2015. 

3. En qualsevol cas, les parts podrà requerir a la part incomplidora perquè, en el 
termini que es fixi en el requeriment, doni compliment a les obligacions o 
compromisos que es considerin no complerts. Aquest requeriment es comunicarà al 
responsable/s designats a la Comissió de seguiment, vigilància i control de 
l'execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini 
atorgat l'incompliment persisteix, la part que ha requerit notificarà a les parts 
signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La 
resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels 
danys i perjudicis que s'haguessin causat així com, si és el cas, la restitució de les 
coses a l'estat immediatament anterior a la subscripció d'aquest conveni. 

4. Atès que d’aquest conveni se’n deriven compromisos financers, s'entendran 
complerts quan el seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a satisfacció de les 
parts, d'acord amb les seves respectives competències, tenint en compte les 
següents regles: 

a) Si de la liquidació resultés que l'import de les actuacions executades per 
alguna de les parts fos inferior als fons que la mateixa hagués rebut de l’altra part 
del conveni per finançar aquesta execució, aquella ha de reintegrar a aquesta 
l'excés que correspongui a cadascuna, en el termini màxim d'un mes des que 
s'hagués aprovat la liquidació. Transcorregut el termini màxim d'un mes, esmentat 
en el paràgraf anterior, sense que s'hagi produït el reintegrament, s'haurà d'abonar 
a aquesta part, també en el termini d'un mes a comptar des d'aquest moment, 
l'interès de demora aplicable a l'esmentat reintegrament, que serà en tot cas el que 
resulti de les disposicions de caràcter general reguladores de la despesa pública i de 
l'activitat economicofinancera del sector públic. 

b) Si fos superior, l’altra part del conveni, en el termini d'un mes des de 
l'aprovació de la liquidació, haurà d'abonar a la part de què es tracti la diferència 
que correspongui a cadascuna d'elles, amb el límit màxim de les quantitats que 
cadascuna d'elles s'hagués compromès a aportar en virtut del conveni. En cap cas 
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les parts del conveni tindran dret a exigir a la resta cap quantia que superi els 
esmentats límits màxims. 

5. Malgrat tot això, si quan es doni qualsevol de les causes de resolució del conveni 
hi ha actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la Comissió mixta, 
podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin 
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, 
transcorregut el qual s'ha de fer la liquidació de les mateixes en els termes 
establerts en l'apartat anterior. 

Novena.- Protecció de dades. 

Les parts es comprometen a complir, en els termes que siguin d'aplicació, el que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 

Desena.- Jurisdicció competent. 

Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, per a la resolució de qualsevol 
conflicte derivat de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les 
parts, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa dels tribunals de 
Girona. 

Onzena.- Règim jurídic supletori. 

Tot el que no preveu expressament aquest conveni li serà d’aplicació la Llei estatal 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (LRJPAPC); el 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 (TRLMLC); el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL); el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; la resta de l'ordenament jurídic administratiu i públic; i resta de legislació 
concordant. 

 

Dotzena.- Publicitat del conveni. 

Les dades d’aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, es publicaran en els respectius Portals de Transparència. 
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I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts el 
signen a la data i hora que consta a les signatures digitals. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=10m14s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=10m27s 
Albert Tubert (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=11m26s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=11m34s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=11m39s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=11m42s 
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.  

 

 

 

 

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE CIRCULACIÓ  (expedient X2019008692). 

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

I- Mitjançant Decret d’Alcaldia 2021DECR000517, de 5 de febrer de 2021, s’incoa 
expedient per modificar l’Ordenança Municipal de Circulació de Banyoles.  
 
II- En data 10 de març de 2021  la Comissió d’estudi es va reunir per constituir-se, 
donar la conformitat a la redacció de l’avantprojecte de modificació de l’actual 
Ordenança Municipal de Circulació, convocant una nova reunió de la Comissió 
d’estudi de la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació per aprovar 
l’esmentat avantprojecte. 
 
III- En data 12 d’abril de 2021 la Comissió d’Estudi va acordar el següent: 1) 
Aprovar l’avantprojecte de modificació de l’actual Ordenança Municipal de 
Circulació, 2) Sotmetre d’avantprojecte de l’Ordenança a l’informe de la Secretària 
de la Corporació, amb caràcter previ a la seva elevació al Ple.3) Elevar al Ple 
l’avantprojecte per continuar la seva tramitació.  
 
IV- Han emès informe el Cap de la Policia Local i la Secretària de la Corporació, els 
quals consten a l’expedient. 

FONAMENTS DE DRET 

I. D’acord amb l’ article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació i la modificació 
de les ordenances s’efectuen de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’aprovació 
de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:  
 
a) Aprovació inicial del ple, b) Informació pública per un període mínim de trenta 
dies hàbils, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments, c) Resolució de 
totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple.  
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
II. L'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que correspon al Ple de la 
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament. L'acord d'aprovació, 
juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a informació pública pel 
termini de 30 dies mitjançant un anunci que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la 
formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
III. Articles 127 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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IV. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar inicialment les 
ordenances i reglaments municipals, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local segons redacció 
donada per al Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local i article 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, amb el dictamen favorable de 
la Comissió Informativa de Serveis Generals, l’adopció del següent  

ACORD 
 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació 
de l’Ajuntament de Banyoles, el text de la qual s’adjunta com annex a aquest 
acord.  

Segon.-  Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte de la modificació de 
l’ordenança, a un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent 
Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un 
dels mitjans de comunicació escrita diària i a l’Etauler d’aquesta Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord plenari.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Aprovada definitivament  la modificació de l’ordenança, es publicarà 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, tant en 
l’Etauler de la Corporació, com en el Diari Oficial de la Generalitat, s’inserirà el 
corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que 
s’hagi publicat íntegrament aquesta modificació.  
 
Cinquè- Comunicar aquest acord i còpia íntegra i fefaent d’aquest Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en 
l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
 

 

ANNEX 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ  

1.Afegir un article 11 bis amb el redactat següent: 
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Article 11 bis: Circulació de persones, joguines, patinets i mitjans de 
transport (velocitat inferior a 6 km/h) 

1. El trànsit dels vianants en les vies s’ha d’adequar a l’establert a la normativa 
sectorial en matèria de circulació. 

2. Els menors de catorze anys que es traslladen amb una joguina només poden 
circular pels següents espais sempre que el paviment sigui apte per a la seva 
circulació i amb les condicions que es determinen: 

a) Voreres, parcs, vies ciclistes i pels carrers amb limitació de velocitat 
màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants. 

b) Adequant el seu comportament a les normes establertes a la normativa 
sectorial en matèria de circulació per als vianants. 

c) A una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants). 
d) A 1,5 metres de distància de les façanes d’edificis (sempre que l’amplada 

de la zona de vianants ho permeti). 
3. Les persones que es desplacin amb patinets, monopatins, patins, monocicles 
i aparells similars propulsats exclusivament per l’energia muscular i que no 
siguin una joguina només poden circular per paviments que siguin aptes per a la 
seva circulació i amb les condicions que es determinen: 

a) Per vies ciclistes i a una velocitat que no superi els 20 km/h. 
b) Pels carrers amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat 

per a vianants, a una velocitat que no superi els 6 km/h. 
c) Els menors de 16 anys han d’utilitzar casc de protecció. 
d) El casc de protecció que han d’utilitzar els menors de 16 anys ha de ser 

homologat o certificat per conduir cicles. 
e) Els menors de 16 anys han d’utilitzar adequadament el casc de protecció 

homologat o certificat. 
4. Les persones que es desplacin amb aparells que constitueixen mitjans de 
transport personal amb una velocitat màxima per construcció que no superin els 
6 km/h (s’exclouen de la definició les joguines, els vehicles per a persones amb 
mobilitat reduïda i els vehicles identificats com a vehicles de motor o cicles per 
la normativa sectorial i vehicles de mobilitat personal), només poden circular 
pels següents espais sempre que el paviment sigui apte per a la seva circulació i 
amb les condicions que es determinen: 

a) Voreres, parcs, vies ciclistes i pels carrers amb limitació de velocitat 
màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants. 

b) Adequant el seu comportament a les normes establertes a la normativa 
sectorial en matèria de circulació per als vianants. 

c) A 1,5 metres de distància de les façanes d’edificis, sempre que l’amplada 
de la zona de vianants ho permeti. 

5. En els trams de connexió de longitud inferior a 20 metres entre vies ciclistes, 
els conductors dels aparells indicats en els apartats anteriors podran circular per 
la vorera en el trajecte de connexió a velocitat 6 km/h (pas de vianants), cedint 
el pas als vianants. 
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6. Els aparells descrits en els apartats anteriors, excepte les joguines, només es 
poden deixar immobilitzats sense la presència de la persona usuària en les vies 
urbanes en els llocs expressament autoritzats per a aquests tipus de vehicles. 

7. Quan les persones es desplacin amb els aparells descrits en els apartats 
anteriors per vies ciclistes, han de seguir les normes de circulació per als cicles 
sempre que no siguin contradictòries amb el que està establert en aquest 
article. 

8. Està prohibit circular amb els aparells descrits en els apartats anteriors per 
voreres, parcs i pels carrers amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb 
prioritat per a vianants quan es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) En els moments d’alta intensitat o aglomeració de vianants. 
b) Quan no resulti possible mantenir respecte a les persones una distància 

mínima d’un metre. 
c) Quan no sigui possible circular en línia recta durant cinc metres de 

manera continuada. 
9. Està prohibit el desplaçament de persones en mitjans de transport dissenyats 
per a l’esport o competició. 

10. Les persones que es desplacin en patinets, monopatins, patins, monocicles i 
aparells similars propulsats exclusivament per l’energia muscular o en aparells 
que constitueixen mitjans de transport personal amb una velocitat màxima per 
construcció que no superin els 6 km/h no poden circular per una calçada 
excepte en els supòsits establerts per aquesta ordenança. 

2.Modificar el punt 5 de l’article  22. Estacionament de motocicletes, 
ciclomotors, vehicles de tres rodes, quadricicles i bicicletes, amb el 
següent redactat: 

Les bicicletes, i motocicletes s’han d’estacionar preferentment als llocs 
habilitats, deixant en tots els casos un espai lliure pels vianants de tres 
metres. Resta específicament prohibit lligar-les a arbres, semàfors, bancs, 
papereres, qualsevol lloc considerat mobiliari urbà o davant de zones 
on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega, en la calçada en la calçada en 
horari dedicat a l’activitat, d’estacionament per a persones amb discapacitat, 
zones de prohibit l’estacionament definides a l’article 15 d’aquesta 
Ordenança, passos de vianants, i en elements adossats a les façanes.  

3.Nou redactat de l’article 47 i afegir un article 47 bis per vehicles de 
mobilitat personal (VMP) 

Article 47. Cicles i bicicletes 

1. Els cicles i bicicletes, incloent bicicletes de pedals amb pedaleig assistit 
(bicicletes elèctriques) de velocitat fins a 25km/h, no podran circular per les 
voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment 
reservat a aquesta finalitat. 
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2.Els conductors de cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular 
de la persona o persones que estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i de 
bicicletes amb pedaleig assistit només poden circular pels espais següents:  

a) Vies ciclistes, sempre que l’amplada del cicle no superi l’espai 
delimitat dels carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada de la via 
ciclista: 
1. A una velocitat que no superi els 20 km/h.   
2. En el sentit de circulació indicat en la via.   
3. Respectant la preferència de pas dels vianants que travessin una 

via ciclista al mateix nivell que la vorera.  
b) En els trams de connexió de vies ciclistes per vorera de longitud 

inferior a 20 metres entre vies ciclistes, entre aquestes i aparcaments 
per a bicicletes o la calçada.  
1. A una velocitat inferior a 6 km/h (pas de vianants). 
2. Cedint el pas als vianants.  
 

c) Carrers de plataforma única amb limitació de velocitat màxima a 20 
km/h i amb prioritat per a vianants:  
1. A una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants).  
2. A 1,5 metres de distància de les façanes d’edificis.  
3. En el sentit de circulació indicat per als vehicles. 

d) Calçada de la resta dels carrers aptes per a la circulació de vehicles 
de motor.  

3. Els conductors dels cicles no inclosos en la descripció de l’apartat 1 només 
poden circular per la calçada dels carrers que són aptes per a la circulació 
d’automòbils. Aquests vehicles només es poden estacionar atenent a la 
regulació de la normativa sectorial per als vehicles.  

4. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles, les 
bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP) 

5. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de 
motor:  

a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral 
degudament autoritzat per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes. 

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a 
dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a 
prop. 

En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre 
prioritat de pas entre vehicles. 

6. Si n’hi ha, han de circular pels carrils bici, o pels vorals; si no, per la 
calçada. 
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7. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que 
travessin el carril bici. 

8. En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals. 

9. En els parcs públics i zones de vianants, han de circular pels camins 
indicats o carril bici. Si no n’hi ha, poden circular-hi, excepte en moments 
d’aglomeració de vianants. Els ciclistes han d’adequar la velocitat a la dels 
vianants, i en qualsevol cas, els vianants tindran preferència. Han de tenir 
especial precaució a la sortida de vianants des de l'interior d’immobles, en 
les cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors i 
zones de jocs. S’han d’abstenir de fer ziga-zagues o qualsevol altra 
maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants. 

10. Es prohibeix la circulació en paral·lel de més de dues, excepte ens el 
supòsits especificats al Reglament General de Circulació. 

11. Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega (animals o 
mercaderies), utilitzant remolcs,  semiremolcs,  semi  bicis  o  altres  
elements  degudament  homologats  i  quan  la persona conductora sigui 
major de 18 anys. Les bicicletes que, per construcció, no puguin ser 
ocupades per més d’una persona podran transportar, tanmateix, un menor 
de 7 anys, quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva 
responsabilitat, en un seient addicional. Els menors de 7 anys transportats 
en aquests aparells han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc 
de protecció homologat per a bicicletes. Tot això mentre no ho defineixi una 
normativa sectorial de rang superior. 

12. Quan la via ciclista estigui situada a la vorera (vorera-bici), aquesta 
haurà d’estar degudament senyalitzada. Els vianants tindran preferència de 
pas i les bicicletes hauran de moderar la seva velocitat. A més de les 
condicions generals, s’hauran de respectar les següents condicions 
específiques de circulació: 

a) Circular amb precaució, evitar maniobres brusques i adaptar la 
velocitat per poder anticipar-se a la presència de vianants, mantenint 
una distància de separació mínima de 1m respecte dels vianants.  

b) En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics 
per a bicicletes, aquestes sempre es baixaran de la bicicleta 
convertint-se en vianants.   

En vies ciclistes situades en la vorera, la velocitat màxima serà de 10 km/h. 
En carrils protegits, la velocitat màxima serà de 30 km/h, podent passar a 
circular per la calçada de circulació a la velocitat que estableixi aquella via. 
En carrils bici no protegits, el límit de velocitat serà el mateix que s’apliqui a 
la resta de vehicle d’aquella via.  

13. L’avançament dins d’una via ciclista s’haurà de fer en condicions de 
seguretat, mantenint una distància de seguretat prudencial i que no posi en 
perill la integritat física de les persones avançades. L’avançament es podrà 
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efectuar en vies ciclistes unidireccionals amb amplada superior a 2 metres o 
en les bidireccionals, sempre que es faci per l’esquerre del conductor que es 
pretengui avançar.  

14. Els vianants creuaran pels llocs senyalitzats i no podran transitar ni 
romandre-hi.  

15. En interseccions regulades per semàfor i retencions de trànsit en via 
urbana, podran sobrepassar els vehicles que es trobin detinguts. 

16. Els semàfors que no regulin la circulació en interseccions i que només 
senyalitzin un pas per a vianants, podran ser sobrepassats pels conductors 
de bicicletes, sempre a velocitat moderada i respectant la prioritat de pas 
dels vianants, i sempre que existeixi senyal específic per a bicicletes. 

17. S’autoritza que les bicicletes traspassin les línies de detenció en els 
semàfos en els casos en que s’estableixi una línia de detenció avançada 
dedicada a bicicletes (ZAB zona d’avançament de bicicletes), degudament 
senyalitzat per a determinar un espai reservat.  

18. Els cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona 
o persones que estan  sobre  el  vehicle  per  mitjà  de  pedals  i  les  
bicicletes de pedals  amb  pedaleig  assistit  s’han d’estacionar 
preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la 
vorera com a la calçada. Està prohibit lligar-los a arbres, element 
estructural, mobiliari urbà o qualsevol element d’una façana.  

19. Hauran de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes 
davanteres i posteriors.  

20. Per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de 
posició, i al darrere, de llum vermella de posició i/o d’un catadiòptric 
vermell, no triangular. 

21. Totes aquelles activitats de lloguer de bicicletes amb o sense conductor,  
que circulin per les vies subjectes a la present Ordenança, requeriran 
prèviament de la corresponent llicència municipal així com de l’assegurança 
de responsabilitat civil obligatòria de llur activitat. Aquesta infracció tindrà la 
consideració de molt greu.  

En el supòsit que la manca d’assegurança comportés infracció penal, l’agent 
de la Policia Local tindrà que ajustar-se a l’establert a la Llei d’Enjudiciament 
Criminal i posarà en coneixement de l’autoritat judicial, en els termes 
legalment establerts a l’efecte, la conducta i fets observats. 

A efectes d'aquesta ordenança, mentre no ho defineixi una normativa 
sectorial de rang superior: 

Article 47 bis Vehicles de mobilitat personal 

1. S’entén per vehicle de mobilitat personal (VMP) aquell vehicle d’una o 
més rodes dotat amb una única plaça i propulsat exclusivament per motor 
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elèctric que pugui proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny 
entre 6 i 25 km/h. Aquests vehicles només poden estar ocupats per un 
seient si estan dotats de sistema d’autobalanceig. S’exclouen de la definició 
els vehicles sense sistema d’autobalanceig i amb seient, els vehicles 
concebuts per a competicions, els vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda, els vehicles equipats amb qualsevol plaça de seient per al conductor 
en els quals el punt R se situï a una alçada inferior o igual a 540 mm, els 
vehicles amb una tensió de treball superior a 100 VCC o a 240 VAC i els 
vehicles identificats com a vehicles de motor per la normativa sectorial. 

2. En vies urbanes, els conductors de vehicles de mobilitat personal només 
poden circular pels següents espais, sempre que el paviment sigui apte per a 
la seva circulació: 

a) Vies ciclistes o carrils senyalitzats i delimitats com a ús exclusiu 
bicicletes: 
1. Sempre que l’amplada del vehicle de mobilitat personal no superi 

l’espai delimitat dels carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada 
de la via ciclista. 

2. A una velocitat que no superi els 20 km/h. 
3. En el sentit de circulació indicat en la via. 
4. Respectant la preferència de pas dels vianants que travessin la via 

ciclista. 
 

b) Els trams de connexió de longitud inferior a 20m entre vies de 
ciclistes, entre aquestes i aparcaments per a bicicletes o la calçada 
1. A una veloctitat inferior a 6 Km/h (pas de vianants) 
2. Respectant la preferència de pas als vianants.  
 

c) Carrers amb limitació de velocitat màxima a 20Km/h i amb prioritat 
per a vianants. 
 
1. A una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants) 
2. A 1,5 metres de distància de les façanes d’edificis.  
3. En el sentit de circulació indicats per als vehicles.  
 

d) Calçada d’altres carrers a una velocitat màxima fixada a vehicles de 
30 km/h.  
 

3. Els conductors de vehicles de mobilitat personal han d’utilitzar casc de 
protecció. 

4. El casc de protecció que han d’utilitzar els condutors de vehicles de 
mobilitat personal ha de ser homologat o certificat per conduir bicicletes 
mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior.  
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5. Els conductors de vehicles de mobilitat personal han d’utilitzar 
adequadament casc de protecció homologats o certificats segons la 
normativa vigent.  

6. Els vehicles de mobilitat personal només poden estacionar en les vies 
urbanes ens els llocs expressament autoritzats per a aquest tipus de vehicles 
o a les zones autoritzades per a l’estacionament de cicles o bicicletes. 

7. Es prohibeix la circulació amb aparells no reconeguts per circular en vies 
públiques per la normativa sectorial ni per aquesta ordenança.  

8. Per circular per la nit han de disposar, al davant, d’un llum blanc de 
posició; i al darrera, d’un llum vermell de posició. 

4. Afegir un punt 5 a l’article 55 “Limitacions”amb el següent redactat: 

5.La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Banyoles podrà establir 
zones de vianants en determinades àrees de la ciutat , en les quals es 
restringirà totalment o parcialment la circulació i l'estacionament de 
vehicles. En cas que s'autoritzi la circulació de determinats vehicles, 
aquests ho faran amb les degudes precaucions per evitar molèsties o 
perills als altres usuaris. 

5. Modificar els punt 2.a) i el punt 2.b)  de l’article 56 “Circulació” amb el 
següent redactat:  

Article 56. Circulació 

2.a) L’accés de vehicles pesats amb una MMA superior a les 6 tones, al barri 
vell/nucli antic tant amb motiu de treballs de construcció com en el cas de 
transports destinats a efectuar operacions de càrrega o descàrrega, només 
s’autoritzarà en casos excepcionals, quan es justifiqui la seva necessitat i la 
inexistència d’altra alternativa per accedir-hi.  

2.b) L’Administració per tal d’autoritzar l’entrada de vehicles pesats amb una 
MMA superior a les 6 tones al barri vell/nucli antic, d’acord al que disposa 
l’article 56.2,a) d’aquesta Ordenança, exigirà el dipòsit previ d’una fiança o 
un aval bancari segons el següent barem: (...) 

6.Modificar l’Annex 1 Catalèg d’infraccions Apartat 1: Ordenança Municipal 
de Circulació, introduïnt al catàleg d’infraccions les noves tipificacions que 
s’indiquen a continuació: 

 

Article Fet denunciat Impor
t 

Quali- 
ficació 

Import 
bonificat 

  

CIRCULACIÓ DE PERSONES AMB JOGUINES, PATINETS I MITJANS  DE 
TRANSPORT (VELOCITAT INFERIOR A 6 KM/H) 

11.2 Transitar amb una joguina sense complir les condicions de l’article 11.2 (indicar condició incomplida) 30 LL 15 
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bis 

11.3 a 
bis 

Transitar en patinet, monopatí, patins, monocicles o aparell similar  propulsat exclusivament per energia muscular sense complir condicions de 
l’article 11.3 (indicar condició incomplida) 

60 LL 30 

11.3 b 
bis 

No fer ús del casc  homologat o certificat per a cicles o  no usar-lo correctament els menor de 16 anys que transita en patinet, monopatí, patins, 
monocicles o aparell similar. 

200 G 100 

11.4 
bis 

Transitar amb un aparell que constitueixi un mitjà de transport  sense complir les condicions de l’article 11.4 (indicar condició incomplida) 60 LL 30 

11.5 
bis 

Transitar en patinet, monopatí, patins, monocicles o aparell similar propulsat exclusivament per energia muscular i que no siguin una joguina per 
la vorera en un tram de connexió entre vies ciclistes a una velocitat superior a 6 Km/h 

60 LL 30 

11.6 
bis 

Deixar immobilitzat a la via públca, sense la presència de la persona usuària, fora dels llocs expressament autoritzats, patinet, monopatí, patins, 
monocicle, aparell similar propulsats exclusivament per l’energia muscular (que no siguin joguina) o aparell que constitueixen mitjans de 
transport personal amb una velocitat màxima per construcció que no superi els 6 km/h.  

50 LL 25 

11.7 
bis 

Transitar en  patinet, monopatí, patins, monocicle, aparell similar propulsats exclusivament per l’energia muscular (que no siguin joguina) o 
aparell que constitueixen mitjans de transport personal amb una velocitat màxima per construcció que no superi els 6 km/h sense seguir les 
normes de circulació que regeixin per als cicles. 

60 LL 30 

11.8 
bis 

Transitar en  patinet, monopatí, patins, monocicle, aparell similar propulsats exclusivament per l’energia muscular (que no siguin joguina) o 
aparell que constitueixen mitjans de transport personal amb una velocitat màxima per construcció que no superi els 6 km/h per voreres, parcs o 
pels carrers de velocitat màxima a 20 km/h amb alguna de les condicions de l’article 11.8 (indicar condició que prohibeix circular) 

60 LL 30 

11.9 
bis 

Circular per les vies públiques en mitjans de transport dissenyats per a l’esport i/o competició. 90 LL 45 

11.10 
bis 

Circular en  patinet, monopatí, patins, monocicle, aparell similar propulsats exclusivament per l’energia muscular (que no siguin joguina) o 
aparell que constitueixen mitjans de transport personal amb una velocitat màxima per construcció que no superi els 6 km/h per una via o part de 
la via no autoritzat. 

90 LL 45 

 ESTACIONAMENT DE MOTOCICLETES, CICLMOTORS, VEHICLES DE TRES RODES, QUADRICICLES I BICICLETES    

22.5.a Estacionar una bicicleta fora dels llocs habilitats 60 LL 30 

22.5.b Lligar una bicicleta a arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol lloc considerat mobiliari urbà i en elements adossats a les façanes 60 LL 30 

 

Article Fet denunciat Impor
t 

Quali- 
ficació 

Import 
bonificat 

CICLES I BICICLETES I VEHICLES DE 
MOBILIAT PERSONAL (VMP) 

47.1. Circular amb bicicleta per una vorera, andana o passeig (llevat que sigui un carril reservat). 80 LL 40 
47.2.a Circular amb un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan a sobre el vehicle per mitjà de pedals o 

bicicleta amb pedaleig assistit per una via ciclista amb un cicle les dimensions del qual superen els carrils senyalitzats o la meitat de l’amplada. 
60 LL 30 

47.2.b Circular amb un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan a sobre el vehicle per mitjà de pedals o 
bicicleta amb pedaleig assistit a una velocitat superior a 20 km/h i/o en sentit contrari a l’establert i/o sense respectar la prioritat de pas dels 
vianants que travessin la via ciclista. 

80 LL 40 

47.2.c Circular amb un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan a sobre el vehicle per mitjà de pedals o 
bicicleta amb pedaleig assistit pels trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre ciclistes, entre aquestes i aparcaments per a bicicletes o la 
calçada o per un parc a una velocitat superior a 6 km/h i/o sense respectar la preferència de pas dels vianants. 

80 LL 40 

47.2.d Circular amb un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan a sobre el vehicle per mitjà de pedals o 
bicicleta amb pedaleig assistit per un carrer de plataforma única amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants a una 
velocitat superior a 6 km/h i/o a una distància inferior a 1,5 metres de les façanes dels edificis. 

60 LL 30 

47.2.e Circular amb un cicle propulsat exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que estan a sobre el vehicle per mitjà de pedals o 
bicicleta amb pedaleig assistit per un carrer de plataforma única amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants en 
sentit contrari a l’establert. 

80 LL 40 

47.5 Circular amb un vehicle a motor, entrar en una altra via fent un gir i no donar prioritat de pas a un ciclista que hi hagi a prop o no respectar la 
prioritat de pas dels ciclistes quan aquest circulin en grup i siguin una única unitat mòbil. 200 G 100 

47.6 Circular amb bicicleta per un lloc diferent del bicicarril o del voral, en una via on n’existeixen, per poder-ho fer. 80 LL 40 
47.8 Circular amb bicicleta per una via amb diverses calçades per un lloc diferent al lateral dret. 80 LL 40 

47.9 Circular amb bicicleta per un parc públic o illa de vianants sense existir carril bici i no donar preferència de pas als vianants, o circular sense 
precaució o a una velocitat superior al pas d’una persona. 80 LL 40 



 
 
 
 

34 

 

47.10  Circular amb bicicleta en paral·lel més de dues persones, excepte en supòsits especificats al Reglament General de Circulació 60 LL 30 

47.11 
Circular amb una bicicleta arrossegant un remolc, semiremolc o similar i no complir amb els requisits necessaris per poder-ho portar-lo 60 LL 30 

47.12.a 
Circular amb una bicicleta per una via ciclista a la vorera (vorera-bici), sense precaució davant els vianants i no mantenir una distància mínima 

un metre.  
60 LL 30 

47.12.b 
Travessar un pas de vianants, que no comptin amb passos específics per a bicicletes, pujat a sobre de la bicicleta 80 LL 40 

47.13 
Avançar dins d’una via ciclista sense seguretat i sense complir les condicions de l’article 47.13 (indicar condició incomplida) 80 LL 40 

47.14 
Transitar o romandre-hi un vianant en un carril bici.  60 LL 30 

47.16 
Sobrepassar una bicicleta un pas de vianants d’una intersecció no regulada per semàfors, sense moderar la velocitat i sense respectar la prioritat 

dels vianants, sempre que existeixi senyal específic per a bicicletes.    
80 LL 40 

47.18 
Els cicles i bicicletes, han d’estacionar preferentment en llocs habilitats per aquests vehicles, tant a la vorera com a la calçada. Està prohibit lligar-

los a arbres, elements estructurals, mobiliari urbà o qualsevol element d’una façana.  
60 LL 30 

47.19 Circular amb una bicicleta sense tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes. 80 LL 40 
47.20 Circular amb un cicle o bicicleta durant la nit sense llums de posició o portar-los apagats. 200 G 100 

47.21 Realitzar una activitat de lloguer de bicicletes amb o sense conductor, sense llicència municipal. 500 MG 250 

47.21.a Realitzar una activitat de lloguer de bicicletes sense assegurança de responsabilitat civil obligatòria d’activitat 

 - S’ha de tenir en compte que la realització d’activitats sense tenir assegurances obligatoris d’activitats civil exigits legalment per a l’exercici 
d’aquestes, està tipificat a l’article 636 del codi penal com a falta contra l’ordre públic. 

 

500 

 

MG 

 

250 

47.1 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per una vorera, via o part de la via no autoritzada. 
90 LL 45 

47.2. b. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per una via ciclista a una velocitat superior a 20 km/h. 
60 LL 30 

47.2. c. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per una via ciclista, les dimensions del qual superen els carrils senyalitzats o la meitat de la via 
ciclista. 60 LL 30 

47.2. d. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per una via ciclista en sentit contrari a l’establert. 
90 LL 45 

47.2. e. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per una via ciclista, sense respectar la preferència de pas dels vianants que la travessin. 
90 LL 45 

47.2. f. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal pels trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre vies de ciclistes, entre aquestes i 
aparcaments de bicicletes o la calçada a una velocitat superior a 6 km/h 60 LL 30 

47.2. g. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal pels trams de connexió de longitud inferior a 20 m entre vies de ciclistes, entre aquestes i 
aparcaments de bicicletes o la calçada, sense respectar la preferència de pas dels vianants. 90 LL 45 

47.2. h. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per un carrer de plataforma única amb limitació de velocitat màxima de 20 km/h i amb prioritat 
per a vianants amb una velocitat superior a 6 km/h. 60 LL 30 

47.2. i. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per un carrer de plataforma única amb limitació de velocitat màxima de 20 km/h i amb prioritat 
per a vianants a una distància inferior a 1,5 metres de les façanes dels edificis. 60 LL 30 

47.2. j. 
bis 

Circular amb un vehicle de mobilitat personal per un carrer de plataforma única amb limitació de velocitat màxima de 20 km/h i amb prioritat 
per a vianants en sentit contrari a l’establert 90 LL 45 

47.3 
bis 

No utilitzar, el conductor d’un vehicle de mobilitat personal, el casc de protecció. 
200 G 100 

47.4 
bis 

No utilitzar, el conductor d’un vehicle de mobilitat personal, el casc de protecció homologat o certificat 
200 G 100 

47.5 
bis 

No utilitzar adequadament, el conductor d’un vehicle de mobilitat personal, el casc de protecció homologat o certificat segons la normativa 
200 G 100 

47.6 Estacionar un vehicle de mobilitat personal fora dels llocs expressament autoritzats per a aquests tipus de vehicles. 
60 LL 30 
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47.7 Circular amb aparells no reconeguts per circular en vies públiques per la normativa sectorial ni per l’Ordenança municipal. 
200 G 100 

47.8 Circular amb una vehicle de mobilitat personal durant la nit sense llums de posició o portar-los apagats. 
200 G 100 

 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a : 
  
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=11m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=11m59s 
Lluís Costabella (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=14m21s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=17m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=18m04s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=19m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=20m11s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=21m35s 
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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PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

8. APROVACIÓ DE LA RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA POSSESSIÓ DE DUES 
FINQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL  (exp. X2021002970 ).  

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- La JUNTA DE GOVERN, en Sessió Ordinària del dia 26 d’agost de 2019, adoptà, 
entre d’altres, l’acord d’adquisició directa dels següents immobles,  en el marc del 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.  
 
 

Referència cadastral  Finca Registral  
C/ Barcelona, 52, Esc C-1 2 1327901DG8612N0012PL 5425 
C/ Mare de Deu dels Àngels, 6, Esc 
1- 04 01 1138312DG8613N0013MF 6296 
 

En data 7 d’agost de 2020, s’atorga davant el notari l’escriptura pública de 
compravenda a favor de l’ajuntament de Banyoles dels referits habitatges, amb 
núm. de protocol 634. 

Els immobles s’adquireixen com a bé patrimonial i formen part del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 223.1 a) del 
RLUC i, per tant, afectat a les seves finalitats.  
 
Consten inscrits a l’Inventari de Béns municipals ( Epígraf 312, Element 00351 Pis 
social Pl. Mare Deu dels Àngels, 6 esc 1 4t 1a i Epígraf 312, Element 00350 Pis 
social C/ Barcelona, 52 esc.) i al Registre de la Propietat ( finques 6296 i 5425 
respectivament), com a béns patrimonials de titularitat municipal.  
 
Resulta acreditada en l’expedient la plena propietat municipal sobre els referits  
immobles. 
 
II.- En data 20 de gener de 2021 s’emet informe pel Cap de la Policia Local, d’acord 
amb el qual els referits habitatges van ser ocupats a partir del mes de setembre de 
2020. El referit informe acredita la pertorbació o privació de la possessió i identifica 
als ocupants. 
 
III.- Per Resolució d’Alcaldia 2021DECR001114 de data 17 de març de 2021, 
s’incoa el preceptiu expedient administratiu contradictori per a la recuperació d’ofici 
de la possessió de les esmentades finques de propietat municipal, en el qual s’ha 
acreditat la possessió municipal del bé. 



 
 
 
 

37 

 

 
La referida resolució va ser notificada a les persones que figuren identificades en 
l’informe emès per la Policia Local i se’ls va donar vista de l’expedient i audiència 
per tal que, en el termini de deu dies hàbils, poguessin al·legar allò que 
consideressin convenient en defensa dels seus interessos. 
Durant el termini atorgat no han presentat al.legacions,  ni han acreditat cap títol 
legitimador de la seva possessió. 
 
IV.- En data 9 d’abril de 2021 s’emet informe per la coordinadora del serveis Social 
Bàsics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, d’acord amb el qual les persones 
identificades com a ocupants no tenen expedient social obert i, en conseqüència, no 
consten com a usuaris del referits serveis. 
 
V.- En data 14 d’abril de 2021 s’emet informe jurídic per la cap de Servei 
d’Urbanisme i Habitatge amb nota de conformitat de la Secretària Municipal. 
 
D’acord amb el referit informe els habitatges van ser adquirits en el marc del 
Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, en 
exercici del dret tanteig, amb la finalitat d’incrementar el parc d’habitatge social i 
l’oferta d’habitatge assequible destinat a pal·liar situacions de vulnerabilitat 
residencial i fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i 
adequat. Amb aquesta finalitat es van incorporar al Patrimoni Municipal de Sòl i 
Habitatge i van quedar afectes a  les seves finalitats. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- D’acord amb allò que disposen els articles 82.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBRL), 55 i ss de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), 227 i ss del 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal de Règim Local de Catalunya ( TRLMRLC), 147 i ss del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals ( 
RPEL) i 70 i ss del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de béns de les entitats locals (RBEL), que s’aplica de forma supletòria, 
els ens locals gaudeixen de la potestat de recuperació d’ofici de la possessió dels 
seus béns. 

En el cas de béns patrimonials les accions de recuperació de la possessió es poden 
exercir en el termini d’un any a comptar des de l’endemà de la data en la qual s’ha 
produït l’ocupació.  

II.- L’article 148 i ss del RPEL estableixen que perquè la reivindicació sigui 
procedent es requereix un expedient administratiu contradictori, amb audiència als 
interessats, en el qual s’acrediti el fet de trobar-se en possessió administrativa del 
bé i haver estat pertorbat en l’esmentada possessió o despullat d’aquesta. 
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Contra les actuacions dels ens locals en la recuperació d’ofici del seus béns no 
s’admeten interdictes, sempre que actuïn en matèria de la seva competència i 
d’acord amb el procediment legalment establert. 

El privilegi de la recuperació d’ofici habilita els ens locals per utilitzar tots els 
mitjans compulsoris admesos legalment; 

III.- La competència està atribuida al Ple municipal per l’article 229 del TRLMRLC, 
mitjançant acord en la qual s’ordenarà a l’usurpador que cessi en la seva actuació i 
deixi a la lliure disposició de l’Ajuntament el bé ocupat. 

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 Territorials, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

Primer.- Disposar la recuperació d’ofici de la possessió pública de les finques de 
propietat municipal, que tot seguit es relacionen:  
 

Referència cadastral  Finca Registral  
C/ Barcelona, 52, Esc C-1 2 1327901DG8612N0012PL 5425 
C/ Mare de Deu dels Àngels, 6, Esc 
1- 04 01 1138312DG8613N0013MF 6296 

Segon.- Requerir als ocupants per tal que, en el termini màxim de de deu dies 
naturals,  des que se li notifiqui aquest acord, cessin en la seva actuació d’ocupació 
dels esmentats immobles i els deixin lliures i a disposició de l’Ajuntament. 

Tercer.- Disposar que, en cas que,  no es doni compliment a l’ordre continguda al 
paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis municipals a la recuperació 
de la possessió de l’immoble, utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment 
procedents, i sol·licitant si és necessari l’auxili de la força pública i, si s’escau, 
l’autorització judicial prevista als articles 110.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 8.6 de la Llei 
29/1998 de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, essent al seu càrrec les 
despeses que això comporti. 

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, particularment, per 
a dur a terme, en legal forma, els actes d’execució subsidiària que, si s’escau, 
calgui adoptar. 
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Cinquè.- Notificar el present acord als interessats. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=22m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=23m00s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=25m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=28m17s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=29m00s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=30m42s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=32m13s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=32m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=33m30s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=38m43s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=41m48s 
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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ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 
 
No s’escau. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=42m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

II 
 PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS  

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM BANYOLES – 
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA DE REBUIG ALS PROJECTE DE CENTRAL 
EÒLIQUES O FOTOVOLTAIQUES (expedient X2021004317) 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal, que fa una lectura de la moció 
presentada pel grup municipal de Sumem Banyoles-Alternativa municipalista i que 
diu així: 
 
El Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a 
les energies renovables, aprovat pel Parlament de Catalunya, ha comportat una 
allau de sol·licituds de noves centrals eòliques i fotovoltaiques, obrint la porta a 
corporacions que defensen projectes merament especuladors, de canvi de l’ús del 
sòl agrícola encobert i sense control i que tindran greus efectes sobre la nostra 
pagesia, el paisatge i el medi natural del municipi. 
Un Decret Llei aprovat d’urgència i d’esquena a l’ecologisme, amagant interessos 
polítics i econòmics, que promou la liberalització del sector de les energies 
renovables, afavorint a les grans corporacions i posant en risc la conservació 
d’activitats econòmiques tradicionals i d’espais naturals (protegits o no) i 
estratègics del territori català. 

Davant la precarietat que pateix el sector primari, molts pagesos s’estan plantejant 
seriosament cedir a les ofertes de lloguer o compra de les seves terres per part de 
les promotores. Però aquesta no és la solució pel sector, calen polítiques agràries 
reals i efectives que dignifiquin la pagesia i que siguin capaces de revertir la falta 
de relleu generacional de les explotacions, l’abandó de la terra i el despoblament 
rural. 

Cal alertar també que aquests projectes es volen construir a la Catalunya rural, 
lluny dels grans nuclis consumidors d’energia, cosa que suposa un alt cost en el 
transport de l’energia, tant per les infraestructures necessàries com pel 
malbaratament d’energia que es perd pel camí. 
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L’impuls de les energies renovables no es pot fer d’esquena al territori i encara 
menys en funció dels interessos d’empreses privades. 

Des de fa anys ens trobem immerses en una situació d’emergència climàtica que 
evidencia la necessitat d’abandonar definitivament el consum de combustibles 
fòssils i substituir-los per les energies renovables. Tanmateix cal que aquesta 
transició energètica es faci amb plena sobirania territorial i popular, de forma 
col·laborativa, apostant per un nou model energètic i de consum que sigui capaç de 
decréixer i de produir allà on es s’ha de consumir. 

Per això ens cal una planificació de la implantació territorial de les energies 
renovables, amb consens del territori i de les administracions locals, capaç de 
blindar els interessos especulatius de les grans corporacions i, alhora, que fomenti 
l’autoproducció a través de comunitats energètiques i xarxes de consum locals. 

Cal democratitzar l’energia perquè és un recurs essencial. El sistemes de generació 
d’energia de fonts renovable són accessibles i fan econòmicament viable que 
aquesta democratització es porti a terme a nivell local. Cal apostar per projectes 
adaptats a les necessitats locals, i avançar en el camí de recuperar sobirania 
energètica a nivell local i com a país. 

Volem començar una transició energètica complerta, és a dir utilitzant energia 
verda i on el control de la producció, distribució i comercialització estigui sota 
control públic i/o ciutadà. 

És per això que des del Grup Municipal de SUMEM BANYOLES proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Banyoles que adopti els següents acords: 

PRIMER- Manifestar el rebuig als projectes privats de centrals eòliques o 
fotovoltaiques que es situen en sòl agrícola i/o forestal. 

SEGON Adherir-nos al MANIFEST PER UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE 
promogut per la Federació Ecologistes de Catalunya. 

TERCER Aprovar la redacció d’un estudi d’impacte ambiental integral (o/i cartes de 
paisatge, informes tècnics de fauna protegida o d’hàbitats d’interès comunitari o de 
geoparcs o de zones starlight….) de les àrees del municipi susceptibles de ser 
afectades per aquests projectes per aportar a la Ponència d’Energies Renovables el 
més aviat possible. 

QUART Acordar la suspensió per un any de les llicències d’activitat i usos de 
producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica), així com altres llicències i 
autoritzacions municipals connexes, exceptuant les llicències i autoritzacions per a 
instal·lacions d’energies renovables (tècnica i fotovoltaica) per autoconsum; amb la 
finalitat d’estudiar la reforma del planejament urbanístic municipal per a l'ordenació 
dels usos i instal·lacions de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica) 
en sòl NO urbanitzable del terme municipal de Banyoles. 
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CINQUÈ Aprovar iniciar el procediment per modificar planejament general 
urbanístic (POUM) per concretar els llocs susceptibles d’albergar aquests projectes 
o simplement definir que no hi ha cap lloc del municipi on instal·lar-los. 

SISÈ- Instar al Parlament de Catalunya perquè derogui el Decret Llei 16/2019 / 
Decret Llei 14/2020 i iniciï un procés legislatiu complet que repensi una estratègia 
de país consensuada entre els diferents agents afectats. 

SETÈ- Instar al Parlament de Catalunya perquè aprovi una moratòria en la 
tramitació dels projectes actuals, amb efecte retroactiu, fins tenir un nou reglament 
i una planificació territorial de la implantació de renovables. 

NOVÈ- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar els tràmits per aprovar la Llei de 
Transició Energètica abans del 2022. 

DESÈ- Impulsar una forma legal que garanteixi el control i la participació ciutadana 
en una comunitat energètica local, liderada per l’ajuntament i que fomenti 
l’autoconsum energètic municipal i privat, que incideixi en la producció (també 
d’energia renovable), la comercialització així com en la planificació de noves 
instal·lacions. 

ONZÈ- Promoure el debat públic en favor de l’autoconsum, de les energies 
renovables i del model de producció distribuïda. 

DOTZÈ- Valorar la creació d’una comercialitzadora elèctrica local, que podria ser en 
format cooperativa, per facilitar l’adquisició d’energia verda per part de tots els 
ciutadans del municipi i poder lluitar contra la pobresa energètica. 

TRETZÈ- Comunicar aquests acords als Departaments de Territori i d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya / a la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors productius, comerç i treball, Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i transició ecològica i Conselleria de 
Política Territorial, Obres públiques i mobilitat. 

 
El portaveu del grup municipal Sumem Banyoles- Alternativa Municipalista sol·licita 
que es retiri la moció presentada de rebuig als projectes de Central Eòliques i 
Fotovoltaiques, de l’ordre del dia i per unanimitat  dels assistents així s’acorda, de 
conformitat amb el que disposa l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal, en 
relació amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=42m32s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=42m45s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=42m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=42m54s 
Secretària 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=45m36s 
Non Casadevall (Sumem) 
 

PRECS I PREGUNTES 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :   

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=48m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=49m15s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=52m41s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=56m58s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=60m17s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=61m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=61m42s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=61m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=62m07s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=62m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=65m16s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=71m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=79m24s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=79m33s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=79m44s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=82m23s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=87m17s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=91m27s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=93m05s 
Non Casadevall (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=97m18s 
Jana Soteras (Sumem) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=99m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=100m42s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=103m52s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=107m45s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=112m38s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=119m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=123m30s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=127m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=134m04s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=135m12s 
Miquel Noguer (JxCAT) 



 
 
 
 

45 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=135m24s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QCSUsJu3pmw#t=135m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:15 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 26 d’abril de 
2021 ha quedat en 45 pàgines. 
 
 


