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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número:  8/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 26 de juliol de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 21:30 h 
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 26 de juliol de 2021, es reuneixen de 
forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 

ASSISTENTS  

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

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JUNY 
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 28 de juny de 2021 s’aprova per unanimitat 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=05m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

PRESIDÈNCIA 

 

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

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 21 de juny de 
2021 fins el dia 19 de juliol de 2021, concretament, des del número 2493 fins el 
número 2873, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic. 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=06m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=06m33s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=07m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

El Ple es dona per assabentat.  
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PROPOSTA DE LA  COMISSIÓ INFORMATIVA  
DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

3. DICTAMEN PER L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
40/2021, DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DERIVATS DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020 (EXPEDIENT X2021007531). 

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

Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient emès per part del responsable de 
l’Àrea d’Esports de la Corporació en virtut del qual constata que hi ha diverses 
despeses que no tenen consignació suficient i que s’haurien de dotar de consignació 
suficient per poder-les dur a terme finançant-les amb el romanent de tresoreria per 
a despeses generals derivat de la liquidació del pressupost del passat exercici. 

El Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000783 de data 21 de febrer de 2021 va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, amb un romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals de 3.593.922,47 euros.  

Vist que s’han aprovat les següents modificacions de crèdits amb càrrec al 
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2020: 

 MC 09/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 29/03/2021 
per un import de 553.224,50 € 
 MC 11/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 29/03/2021 
per un import de 1.484.743,85 €. 
 MC 27/2021 aprovada pel Ple de la Corporació de data 31/05/2021 
per import de 137.699,65 €. 

 

Quedant així un import disponible de RTDG 2020, d’import 1.418.254,47 € 

Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les bases 8ª i 9a 
de les d’execució del vigent Pressupost.  

Vist l’informe de conformitat emès al respecte per part de la Intervenció Municipal. 

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

ACORD 
 

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 40/2021 de 
suplement de crèdit finançat amb l’aplicació del romanent de Tresoreria disponible 
per a despeses generals de l’exercici de 2020, d’acord amb el que disposen l’article 
177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. de les d’execució del vigent 
Pressupost, d’acord amb els següents quadres: 

ESTAT DE DESPESES 

SUPLEMENT DE CRÈDITS 

Aplicació pressupostària Import  

45.34210.62212 
Instal·lacions Esportives. Inversions 
Esports  

20.000,00 € 

  

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 20.000,00 € 

 

ESTAT D'INGRESSOS 

   

Aplicació pressupostària 

 
Import  

11.87000 
Rom. Tresoreria per a despeses 
generals 

20.000,00 € 

  

TOTAL 20.000,00 € 

 

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 
per capítols. 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (14) 

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

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

Abstencions (3) 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=09m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=09m50s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=10m53s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=11m00s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=11m07s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=11m14s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=12m23s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

4. DICTAMEN SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L’ÀREA 
D’URBANISME (EXPEDIENT X2021001159). 

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

ANTECEDENTS DE FET  
 
[I.- El Ple de l’Ajuntament en Sessió Ordinària del dia 22 de febrer de 2021, prèvia 
convocatòria i amb l’assistència del quòrum legalment establert per a la seva 
constitució, adoptà, entre d’altres, l’acord  d’aprovar l’encàrrec de gestió al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació d’assistència tècnica en relació a 
serveis tècnics de delineació, desenvolupament gràfic de projectes, dibuix tècnic, 
transcripció i traçat de plànols i altres relacionades, pel període de l’1 de febrer al 
30 de juny de 2021,  amb una dedicació de tres dies a la setmana. 
 
Aquest encàrrec de gestió es formalitza mitjançant conveni de col·laboració. La 
clàusula vuitena de l’esmentat conveni estableix el següent: 
 
“Vuitena.- Aquest conveni de col·laboració tindrà efectes des del dia de la seva 
aprovació. Les tasques del personal referenciat en el conveni s’iniciaran en data 1 
de febrer de 2021 i finalitzaran el 30 de juny de 2021, prorrogable, de mutu acord 
entre les parts.” 
 
II.-  En data 28 de juny de 2021 l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant escrit amb 
registre de sortida S2021006669, sol·licita la pròrroga del referit conveni,  amb 
efectes de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2021, atès que es mantenen les 
circumstàncies de manca de mitjans tècnics idonis per exercir les tasques que van 
motivar la signatura del conveni. 
 
III.- En data 13 de juliol de 2021 ( E2021010714) el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany tramet proposta d’addenda de pròrroga al referit conveni, d’acord amb la 
qual es pacta prorrogar el conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 de juliol al 
31 de desembre de 2021,  i mantenir els pactes previstos en el conveni signat, 
acordant que l’aportació econòmica que s’hi estableix en el pacte primer, seran per 
a aquest nou període (1/07 a 31/12) per un import total de 5.862,42€ a satisfer 
per l’Ajuntament de Banyoles una vegada finalitzada l’assistència, prèvia 
presentació per part del Consell de la liquidació efectiva de la quota corresponent. 
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IV.- Consta en l’expedient informe jurídic, de data 13 de juliol de 2021, emès per la 
Cap de Servei d’Urbanisme, amb nota de conformitat de la Secretària municipal, i 
informe de conformitat de la Intervenció municipal.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
I.- La legislació aplicable:  
 
- Els articles 21, 22, 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.  
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( en endavant 
LRJSP).  
- Article 10 de la 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 ( en endavant TRLMRLC).  
Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya ( en endavant TRLOCC).  
- Article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
TRLLRHL.  
- Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local.  
- L’art 309.1 del ROAS, en relació als convenis interadministratius, obliga a 
trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació 
l’acord i la còpia del conveni, obligació afegida a la de l’enviament de les actes dels 
òrgans.  
- Article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

II.- D’acord l’article 85 del TRLMRLC correspon a la comarca realitzar activitats i 
prestar serveis públics d’interès supramunicipal, assegurar l’establiment i 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca, i l’exercici 
de les competències municipals, en els termes establerts pel TRLOCC i per la 
legislació de règim local, entre d’altres.  
 
El TRLOCC, regula específicament l’organització comarcal i estableix el règim jurídic 
dels consells comarcals, regula en el seu títol IV les competències comarcals, 
l’article 25 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres, l’exercici de les 
competències que la pròpia llei li atribueix en matèria de “ cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 
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28 ”, i les que “ li deleguin o li encarreguin” de gestionar els municipis, les quals 
s’han d’acompanyar de la transferència dels recursos necessaris pel seu exercici; i 
que, en l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar 
serveis, d'acord amb els requisits que estableix la mateixa Llei.  
 
En concret, l’article 28 de la referida normativa disposa que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis com a 
competència pròpia.  
 
III.- Els encàrrecs de gestió es troben regulats, en l’àmbit de Catalunya, en els 
articles 11 de la LRJSP i 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En concret, l’article 
10.7 d’aquesta Llei estableix que “el règim jurídic de l’encàrrec de gestió no és 
aplicable si l’encàrrec té un objecte propi d’un contracte inclòs en l’àmbit d’aplicació 
de la legislació de contractes del sector públic  
 
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya i, en el mateix sentit l’article 11 de la  
LRJSP preveuen que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
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.  
 
D’acord amb l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i 11.3 de la LRJSP, els  
encàrrecs entre òrgans de diferents administracions públiques s’han de formalitzar 
a través d’un conveni interadministratiu, que s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de 
l’Estat», al butlletí oficial de la comunitat autònoma o al de la província, segons 
l’Administració a què pertanyi l’òrgan que efectua l’encàrrec.  
 
IV.- La vigència del conveni subscrit  entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i 
l’Ajuntament de Banyoles, que formalitza l’encàrrec de gestió per a la prestació 
d’assistència tècnica a l’Àrea d’Urbanisme de la corporació municipal, aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 22 de febrer de 2021, va finalitzar el dia 30 de juny de 
2021. La seva clàusula vuitena preveu expressament la possibilitat de pròrroga per 
mutu acord entre les parts, la qual s’ha de formalitzar mitjançant addenda al referit 
conveni. 
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V.- L’art. 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i l’art. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen l’obligació de 
donar publicitat als encàrrecs de gestió al portal de transparència.  
 
Aquesta publicitat s’ha de fer efectiva, segons disposa l’article 14.3 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, a través del Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de 
Transparència.  
 
VI.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q) del TRLMLC, en concordança 
amb l’article 114.3.e) del mateix cos legal i 22.2.p) de la LRBRL, en concordança 
amb l’article 47.2.h) del mateix cos legal, correspon al Ple de la Corporació la 
competència orgànica per aprovar l’esmentada transferència de funcions o 
activitats amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Territorials, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles, que formalitza l’encàrrec de gestió 
per a la prestació d’assistència tècnica a l’Àrea d’Urbanisme de la corporació 
municipal, amb efectes de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021. 
 
Segon.- Aprovar la minuta de l’addenda de pròrroga al referit conveni de 
col·laboració,  que s’adjunta com a annex en aquest acord. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 5.862,42€,  a nom 
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ( núm. d’operació prèvia 920210002015) 
pel cost efectiu de la prestació de l’assistència tècnica al servei d’Urbanisme de l’1 
de juliol al 31 de desembre de 2021, amb càrrec a la partida pressupostaria 
2021.23.15100.46500.“ Urbanisme. Prestació Servei Interès Comú”.  
 
Quart.- Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris per 
a l’execució d’aquest acord i, en especial, perquè signi l’addenda al conveni.  
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, d'acord 
amb el que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i comunicar-lo 
a Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament i al servei d’Urbanisme. 
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Sisè.- Publicar la pròrroga del conveni al BOP de Girona i al Portal de la 
Transparència de l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb el que disposen els 
articles 11.3 b) de la LRJSP i l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al Butlletí Oficial de la 
província. 
 
Setè.- Remetre la pròrroga del conveni al registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 

ANNEX 

ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L’ÀREA D’URBANISME DE LA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL  
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Miquel Noguer Planas, Alcalde President de l’Ajuntament de 
Banyoles, que actua en nom i representació d’aquest Ajuntament, assistit per la 
secretària de la corporació, Rosa Maria Melero Agea i facultat per aquest acte per 
acord del Ple de l’Ajuntament de data                   . 

De l’altra, el Sr. Francesc Castañer Campolier, President del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany, que actua en nom i representació d’aquest Consell, assistit en 
aquest acte per la secretària de la corporació, Sra. Maria Casadevall Viñas. 

 
EXPOSEN 
 

I. L’Ajuntament de Banyoles, mitjançant escrit registre d’entrada E2021000635 
de data 15 de gener de 2021 va sol·licitar subscriure amb aquest Consell 
Comarcal un conveni de col·laboració per a la prestació per part d’aquesta 
corporació dels serveis tècnics de delineació, desenvolupament gràfic de 
projectes, dibuix tècnic, transcripció i traçat de plànols i altres relacionades, 
atès que de forma temporal no posseeix els mitjans tècnics idonis per 
exercir les esmentades tasques.  

 
II. La clàusula vuitena del conveni estableix el següent:  

 
“Vuitena.- Aquest conveni de col·laboració tindrà efectes des del dia de la 
seva aprovació. Les tasques del personal referenciat en el conveni s’iniciaran 
en data 1 de febrer de 2021 i finalitzaran el 30 de juny de 2021, 
prorrogable, de mutu acord entre les parts.”  
 

III. Atès que el termini de vigència de l’esmentat conveni finalitza el dia 30 de 
juny de 2021, i és prorrogable de mutu acord entre les parts, en data 29 de 



 
 
 
 

11 

 

juny de 2021 l’Ajuntament de Banyoles ha sol·licitat per escrit a aquesta 
corporació la pròrroga del mateix amb efectes de l’1 de juliol i fins el 31 de 
desembre de 2021.  

 
 

IV. Vist que d’acord amb l’article 28.1 a) del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, en relació a assistència i cooperació als municipis, 
una de les funcions pròpies que correspon als Consells Comarcals és la de 
cooperació i prestació d’assistència tècnica als municipis. 

 
Que ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica mútua, estableixen una 
addenda de pròrroga al  conveni de col·laboració, amb subjecció als següents 

PACTES 

Primera.-  Prorrogar del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Àrea d’Urbanisme de la corporació municipal amb efectes de l’1 de juliol al 31 de 
desembre de 2021. 
 
Segona.- Mantenir els pactes previstos en el conveni signat, acordant que 
l’aportació econòmica que s’hi estableix en el pacte primer, seran per a aquest nou 
període (1/07 a 31/12) per un import total de 5.862,42€ a satisfer per l’Ajuntament 
de Banyoles una vegada finalitzada l’assistència, prèvia presentació per part del 
Consell de la liquidació efectiva de la quota corresponent. 
 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquesta addenda. 
 
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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El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=14m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=14m33s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=15m26s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=15m34s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=15m39s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=15m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 DE SERVEIS GENERALS 

 

5. DICTAMEN PER L’APROVACIÓ DEL CALENDARI OFICIAL DE LES FESTES 
LOCALS PER A L’ANY 2022 (EXPEDIENT X2021007108). 

L’alcalde fa la següent proposta al Ple: 

L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals 
no poden excedir de catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, estableix que aquestes dues festes locals es fixaran per 
Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l'any 2022. 

És competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del 
RD 2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades 
especials i descansos. 
 
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. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya 
les festes locals del municipi de Banyoles per a l'any 2022: 
  

-  16 d’agost de 2022 
                                       -  24 d’octubre de 2022 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de  Catalunya així com a les diferents Àrees i Serveis municipals.  

Tercer. Fer públic aquest acord en el tauler electrònic municipal per a coneixement 
general.  

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

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=15m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

6. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES (EXPEDIENT X2019008629). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Lluis Costabella Portella, regidor de Via Pública, qui 
fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 

I. Mitjançant Decret d’Alcaldia 2021DECR000517, de 5 de febrer de 2021, es va 
incoar expedient per modificar l’Ordenança Municipal de Circulació de Banyoles.  
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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. En data 26 d’abril de 2021 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació de Banyoles, concretament, dels 
articles 11, 22, 47, 55, 56 i Annex I catàleg d’infraccions. 

V. L’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació ha 
estat sotmesa a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 3766, de 12 de maig de 2021, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8408, de 12 de maig de 2021, El Punt 
Avui del dia 6 de maig de 2021 i a l’ETauler, sense haver-se presentat cap 
al·legació. 

VI. En data 6 de juliol de 2021 s’ha emès informe pel Cap de la Policia Local de 
Banyoles, segons el qual s’ha comprovat que al Capítol XI: usos restringits a la via 
pública, a l’article 55, apartat 2 diu textualment: 

 
  La circulació de patins, patinets, monopatins i altres aparells 
similars s’han d’atendre a les prescripcions següents:  
a) No podran circular per la calçada. 
b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular 

per les zones degudament autoritzades o pels parcs públics, 
passeigs, places i zones de vianants, amb precaució i adequant la 
seva velocitat a la dels vianants. Els menors de 12 anys han 
d’anar acompanyats de persones majors d’edat. 

c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle. 
  

És per la qual cosa que cal suprimir els punts a i b de l’apartat 2 de l’article 55 
d’aquesta Ordenança Municipal de Circulació perquè el text contradiu el que s’ha 
regulat en relació als llocs per on poden circular aquests vehicles i joguines.   
 
VII. En data 9 de juliol de 2021 s’ha reunit la Comissió d’Estudi que ha acordat 
elevar al ple la modificació de l’actual Ordenança Municipal de Circulació, el text del 
qual s’adjunta com a annex, per a la seva aprovació definitiva. 
 
 



 
 
 
 

15 

 

 

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.  
 
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. L'article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’aprovació definitiva de les 
ordenances correspon al Ple de la corporació, el qual no pot delegar aquesta 
atribució en altre òrgan. 

 
IV. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar 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. 
 
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 definitivament 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. Publicar íntegrament el text de la modificació de l’Ordenança municipal en 
el Butlletí Oficial de la Província. S’inserirà en l’Etauler de la Corporació i 
s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text. Així 
mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament: www.banyoles.cat. 
  
Tercer. Comunicar aquest acord i còpia íntegra i fefaent d’aquesta Ordenança 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. 
  
ANNEX 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ  

1.Afegir un article 11 bis amb el redactat següent: 

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. 
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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. 

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. 



 
 
 
 

18 

 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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.  

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.  
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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. Supressió de l’apartat a) i b) del punt 2 de l’article 55 i afegir un punt 
cinquè a l’article 55, quedant redactat de la manera següent: 

Article 55. Limitacions 

1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten els 
jocs, les diversions o les activitats que puguin representar un perill per als 
transeünts o, fins i tot, per als mateixos que els practiquin. 

2. La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars no poden 
ser arrossegats per un altre vehicle. 

3. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de l’activitat de 
proves esportives que discorrin pel nucli urbà. 

4. La no obtenció de la corresponent autorització per a la realització 
d’esdeveniments esportius i/o culturals, tindrà la consideració de molt greu, sense 
detriment d’altres responsabilitats derivades de l’incompliment, segons les lleis i 
reglaments vigents al respecte. 

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. 

6. Modificar el 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: (...) 
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7.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 Import 
Quali- 

ficació 

Import 

bonificat 

  

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

11.2 
bis 

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

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 

 

 

Articl
e 

Fet denunciat Impo
rt 

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 



 
 
 
 

25 

 

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.cCircular 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 

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

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 

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 

55.2 Anar amb patins, patinet, monopatí o aparell similar i agafar-se a l’exterior d’un altre vehicle per ser arrossegat. 
60 L 30 

 

 

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

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:   

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=16m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=16m37s 
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Lluís Costabella (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=17m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=17m40s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=18m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

7. DICTAMEN SOBRE LA CONTINUÏTAT I MODIFICACIÓ 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 FINS A L’ADJUDICACIÓ DEL NOU CONTRACTE 
ADMINISTRATIU ACTUALMENT EN LICITACIÓ (EXPEDIENT X2017001240). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, regidora d’Educació, 
qui fa la següent proposta al Ple: 

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 (de 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). 
 
I mitjançant acord de Ple del dia 26 d’abril de 2021 es va aprovar la modificació de 
la data de finalització de la segona i última pròrroga d’aquest contracte 
administratiu, en virtut de la prerrogativa d’interpretació que ostenta l’Ajuntament, 
i que es va fixar 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. 
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II.- En sessió plenària del dia 29 de març de 2021 es va aprovar la modificació 
d’aquest contracte administratiu com a conseqüència de les mesures adoptades per 
la crisi sanitària derivada de la COVID 19 que van comportar un increment de 
despeses de personal per tal de donar compliment a la normativa de la Generalitat 
de Catalunya, que suposava un increment total de 28.302,97 € pel curs 2020-2021 
i es compensava econòmicament per aquest import al concessionari. 

III. En data 10 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 
de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert i 
amb assenyalament de diversos criteris d’adjudicació, dels serveis educatius de 
l’escola bressol municipal a La Balca- Centre Educatiu Municipal 0-3 de l’Ajuntament 
de Banyoles, amb un pressupost base de licitació de 866.854,37 €, amb previsió 
d’inici a 1 de setembre de 2021, aprovant el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la 
contractació, i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte 
administratiu. 
 
Un cop publicat l’anunci de licitació en el perfil del contractant i, a conseqüència de 
la consulta efectuada per una empresa, es detecten uns errors en l’estudi de 
costos.  
 
Un cop detectat l’error es va procedir, en data 3 de juny de 2021, a fer públic en el 
perfil del contractant (plataforma de contractació) un avís indicant que s’havien 
detectat aquests errors i que, com conseqüència, es procediria a l’obertura d’un nou 
termini per la presentació d’ofertes. 
 
Tractant-se d’una modificació diferent d’una correcció d’error material, de fet o 
aritmètic la modificació dels plecs comporta la retroacció de les actuacions, de 
conformitat amb l’incís final dels articles 122.1 i 124 LCSP. 
 
És per la qual cosa que, un cop dictaminat per la Comissió Informativa de Serveis 
Generals, la Junta de Govern Local celebrada el dia 12 de juliol de 2021 ha aprovat 
la modificació del plec de clàusules administratives particulars que regeix la 
contractació  dels serveis educatius  de l’escola bressol municipal a La Balca – 
Centre Educatiu Municipal 0-3, per introducció de modificacions significatives,  ha 
aprovat la modificació del plec de prescripcions tècniques particulars, en els termes 
que s’indica en l’informe emès pels tècnics municipals, amb un pressupost base de 
licitació de 804.196,83 €, exempt d’IVA, i amb una previsió de durada de 20 mesos 
(des del dia 1 de gener de 2022 fins al dia 31 d’agost de 2023) i obrint-se un nou 
termini de 30 dies naturals perquè tots els interessats puguin presentar les ofertes. 
 
IV. En data 25 de juny de 2021, registre d’entrada municipal E2021009645, el Sr. 
Tomàs Llompart i Coll, en representació de l’empresa concessionària Suara Serveis 
SCCL, ha presentat un escrit on exposa que assabentat de la suspensió de la 
licitació de l’actual contracte  manifesta la conformitat de continuar prestant el 
servei fins que es faci pública una nova licitació i es produeixi la corresponent 
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adjudicació i sol·licita que es doni continuïtat a la modificació del contracte 
aprovada per ple en sessió ordinària de data 29 de març de 2021, per donar 
resposta a les indicacions que manté el Departament d’Educció pel que fa al 
funcionament amb grups bombolla, per donar compliment a les recomanacions i 
normativa en matèria de salut pública a causa de la COVID19. 
 
V. En data 13 de juliol de 2021 la tècnica d’educació de l’Ajuntament emet informe 
on exposa que és adequat i necessari per donar cobertura al servei públic d’Escola 
Bressol Municipal, i informa favorablement les sol·licituds presentades per la 
concessionària Suara Serveis SCCL, la qual cosa comporta:  
 

- Aprovar la continuïtat del contracte de la concessió administrativa del servei 
fins a l’adjudicació de la nova licitació, amb un import estimat de 
14.200,00€/mensuals, fins a l’adjudicació de la nova licitació. I, per tant, 
autoritzar i disposar la despesa per import de 56.800,00€ (14.200,00€ x 4 
mesos) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021.42.32315.22799 
“Escola Bressol La Balca. Contr. prest. serv. escola bressol” (núm. d’operació 
prèvia 920210002016).   
 

- Aprovar una nova modificació  del contracte, pel curs 2021-2022, per tal de 
donar compliment als requeriments que es dictin amb relació a la gestió de 
la COVID 19, la qual es quantifica amb una estimació de 
2.500,00€/mensuals des de l’1 de setembre fins a l’adjudicació de la nova 
licitació I, per tant, autoritzar i disposar la despesa per import de 
10.000,00€ (2.500,00€ x 4mesos) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2021.42.32315.22799 “Escola Bressol La Balca. Contr. prest. serv. escola 
bressol” (núm. d’operació prèvia 920210001870).  

 
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.- La jurisprudència avala la potestat de l’administració per prorrogar la vigència 
d’un contracte fins a la licitació i nova adjudicació un cop finalitzada la seva 
vigència. En aquest sentit podem esmentar la Sentència del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala contencioso administrativa, Secció 3ª, Sentencia 86/2016 
de 25 Feb. 2016, Rec. 477/2015 
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A més a més, l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que són 
obligacions del contractista prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que 
hagi acordat l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es 
produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del 
contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de 
la seva gestió. 
 
I l’article 161 del mateix reglament, en el seu apartat segon, disposa que els 
serveis s’han de prestar amb la continuïtat i la regularitat que el funcionament 
exigeix, sense altres interrupcions que les que es produirien si el servei fos prestat 
directament per l’ens titular. 

III.- L’article 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposa que l’ens local titular 
del servei objecte de concessió haurà de mantenir l’equilibri financer de la 
concessió, a l'efecte de la qual haurà de compensar econòmicament al 
concessionari, per raó de les modificacions que li ordenés introduir en el servei que 
incrementin els costos o disminueixin la retribució, i haurà de revisar les tarifes i 
subvencions quan, encara que no hi hagués modificacions en el servei, 
circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinessin, en qualsevol 
sentit, la ruptura de l'equilibri econòmic. 

IV.- Articles 29, 99, 105, 106, 107, 108.2, 210, 219, 282 i 333 del 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. 
 
V.- De conformitat amb el que disposa l’article 201 TRLCSP és l’òrgan de 
contractació el que ostenta la prerrogativa de modificar el contracte per raons 
d’interès públic així com acordar la seva continuïtat. I l’òrgan de contractació és el 
Ple de la Corporació ja que cal tenir present que el Ple de l’Ajuntament, en sessió 
ordinària del dia 29 d’abril de 2013, va delegar a la Junta de Govern Local la 
tramitació i procediment d’adjudicació, la formalització i l’execució del contracte de 
la concessió administrativa, sense que es delegués cap actuació més.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer. – Aprovar la continuïtat del contracte de gestió del servei públic de l’escola 
bressol municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-Centre 
educatiu municipal, mitjançant concessió administrativa, fins a l’entrada en vigor 
del nou contracte administratiu. 
 
Segon.– Autoritzar i disposar la despesa total de 56.800,00€, IVA inclòs, 
corresponent a la continuïtat del  contracte del servei públic d’Escola Bressol 
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Municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca – Centre 
Educatiu Municipal (CEM), mitjançant concessió administrativa, des del dia 1 de 
setembre fins al dia 31 de desembre de 2021, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2021.42.32315.22799 “Escola Bressol La Balca. Contr. prest. serv. 
escola bressol” (núm. d’operació prèvia 920210002016). 
 
Tercer.- Aprovar la modificació del contracte del servei públic d’Escola Bressol 
Municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca – Centre 
Educatiu Municipal (CEM), mitjançant concessió administrativa,  com a 
conseqüència de les mesures a adoptar per la crisi sanitària derivada de la COVID-
19 amb l’inici del nou curs i que comportaran un increment de despeses de 
personal per tal de donar compliment als requeriments que es dictin, increment de 
10.000 € des del dia 1 de setembre fins al dia 31 de desembre de 2021. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 10.000,00€ (2.500,00€ x 
4mesos) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021.42.32315.22799 “Escola 
Bressol La Balca. Contr. prest. serv. escola bressol” (núm. d’operació prèvia 
920210001870).  
 
Cinquè.- Requerir a la societat Suara Serveis, SCCL per tal que, en el termini 
màxim de 15 dies comptats des de la data de notificació d’aquest acord, procedeixi 
a reajustar la garantia d’aquest contracte en un import de 500 € de conformitat 
amb el que estableix l’article 99.3 del TRLCSP. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a la societat Suara Serveis, SCCL, adjudicatària del 
contracte, i citar-la per a la formalització de la modificació del contracte. 
 
Setè.- Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en 
el que s’hagi formalitzat la modificació del contracte, d’acord amb el que estableix 
l’article 29.2 del TRLCSP. 
 
Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP. 
 
Novè.- 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, d’acord amb el que estableix 
l’article 53 del TRLCSP. 
  
Desè.- Traslladar aquest acord a la responsable del contracte, a la Intervenció 
municipal i a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  
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Vots a favor (15) 

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

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

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=18m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=18m46s 
Ester Busquets (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=19m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=20m54s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=21m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

8. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE 
PROGRAMARI DE LLICÈNCIES MICROSOFT I VWARE (EXPEDIENT 
X2021006711). 

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

ANTECEDENTS DE FET 

I. L’Ajuntament de Banyoles està adherit al Consorci Localret per acord de Ple de 
31 de juliol de 1997. 
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II. El Consorci Localret, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent, ha 
adjudicat l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de 
Microsoft grans comptes i VMware  a les empreses següents:  
 
Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft: HIBERUS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, SEIDOR SA, ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL, 
RICOH ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL. 
 
Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes 
(+ de 250 usuaris): SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL. 

 
Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware: RICOH ESPAÑA 
SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL. 

 
III. Les empreses adjudicatàries de l’acord marc i el Consorci Localret han 
formalitzat el contracte en data 25 de gener de 2021 (lots 2 i 3) i 12 d’abril de 
2021 (lot 1).  
 

IV. La TAG Cap de Serveis Jurídics ha emès informe favorable, amb nota de 
conformitat de la Secretària Municipal. 

V. És d’interés de l’Ajuntament de Banyoles adherir-se a l’acord marc de 
“Subministrament i manteniment de programari de llicències Microsoft i VMware 
,per tal de continuar apostant per les eines de racionalització tècnica de la 
contractació per tal de simplificar els procediments en la tramitació administrativa 
dels expedients de contractació i obtenció de millores de preus i d’economies 
d’escala que es deriven del procés d’agregació de compres.  

FONAMENTS DE DRET 

Primer. És d’aplicació la normativa següent: 

 L’article 227 i següents de la LCSP, i la disposició addicional cinquena de la 
LBRL, pel que fa a la creació i règim general de les centrals de contractació. 

 Els articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acord marc, i de 
l’adjudicació de contractes basats en aquests. 

 Article 153.1 de la LCSP, que estableix la no necessitat de formalització dels 
contractes basats en un acord marc. 

 Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
pels quals es  regeix l’AM. 

Segon.-Els acords marcs són un sistema per a la racionalització i ordenació de la 
contractació de les administracions públiques regulat en els articles 218 i les 
següents de la LCSP, i els contractes basats en l’acord marc tenen el caràcter 
d’administratius, es regeixen pels plecs de clàusules administratives particulars 
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(PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) de l’acord marc; en allò que no estigui 
derogat per la Llei, pel Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP); pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública: per la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració e la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; pel Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS), i de la resta de 
normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat 
aplicables en el seu cas. 

Tercer.- L’òrgan competent pera l’adopció de l’acord d’adhesió a l’AM és el Ple de la 
Corporació  (art. 47.2 h de la LBRL).  

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.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a l’Acord Marc de  
subministrament i manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware 
―Exp. 1431-00092020 (lots 2 i 3) i/o exp. 143100022021 (lot 1). 

 
I essent competent per la tramitació i adjudicació d’aquest contracte l’òrgan 
competent que resulti de la delegació de competències efectuada per decret 
d’alcaldia  núm. 2019DECR003113 de 19 de juny de 2019 o per acord de Ple del dia 
4 de juliol de 2019. 

 
Segon.-  Notificar aquest acord al Consorci Localret (a través de l’EACAT). 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord als Serveis TIC de l’Ajuntament de Banyoles. 

 

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

Vots a favor (15) 

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

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

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
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El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=24m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=24m40s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=25m38s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=25m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=26m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

II 
PART DE CONTROL 

 

PRECS I PREGUNTES 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=27m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=27m09s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=40m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=53m50s 
Gemma Feixas (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=55m23s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=64m34s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=69m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=69m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=69m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=69m42s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=70m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=73m30s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=77m29s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=85m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=86m14s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=88m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=94m43s 
Ester Busquets (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=95m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=96m38s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=101m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=105m10s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=106m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=106m50s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=107m00s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=107m53s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=108m05s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=112m44s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=116m36s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=126m19s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=127m03s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=128m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=134m14s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=137m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=142m20s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPmTVeC44#t=142m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:30 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 
2021 ha quedat en 37 pàgines. 
 
 

 
 


