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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 5/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 25 d’abril de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 20:30 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 25 d’abril de 2022, es reuneixen de 
forma presencial, 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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L’Alcalde, abans de despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia, fa una 
lectura de la Declaració Institucional sobre el cas de ciberespionatge massiu 
Catalangate.  
 
La lectura de la Declaració Institucional es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=00m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit, 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 MARÇ 
DE 2022.  

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 en relació a l’acta.  

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió 
ordinària del dia 28 de març de 2022 s’aprova  per unanimitat. 
 
El debat es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=03m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 
PRESIDÈNCIA 

2. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2022 (expedient 
X2022003911). 

L’alcalde  dona compte al Ple del Pla anual de Control financer de l’exercici 2022 en 
els termes següents: 
 
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 
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que es pretengui aconseguir, les prioritats establertes en cada exercici i els mitjans 
disponibles. 
  
Una vegada elaborat el Pla Anual de Control Financer 2022 per a l’Ajuntament de 
Banyoles per part del seu l’òrgan interventor, d’acord amb el document que figura 
incorporat a l’expedient X2022003911, 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. 
 
Per tot això, es dona compte al Ple de la Corporació del Pla Anual de Control 
Financer 2022 elaborat per la Intervenció Municipal per a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=03m34s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

El Ple es dona per assabentat. 
 
3. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA 

L’Alcalde dona compte dels decrets dictats des del número 1309/2022, de 21 de 
març de 2022, fins el 1680/2022, de 14 d’abril de 2022, 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=jTSnxvA-pwc#t=03m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
El Ple es dona per assabentat.  

 
PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 

DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19/2022 DE 
SUPLEMENT DE CRÈDITS I DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DERIVAT DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (expedient X2022003941). 

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

Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient emesos per part de 
responsables de diferents àrees de la Corporació en virtut dels quals constaten que 
hi ha diverses despeses que no tenen consignació suficient o bé han sorgit noves 
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necessitats 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. 2022DECR000851 de data 23 de febrer de 2022 va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, amb un romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals de 4.528.243,99 euros.  
 
Vist que s’han aprovat les següents modificacions de crèdits amb càrrec al 
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2021 : 
 

 MC 10/2022 d’incorporació parcial de romanents de crèdits aprovada per 
Decret de l’Alcaldia 2022DECR000900 de data 25/02/2021 finançada amb 
Romanent de Tresoreria amb finançament afectat i Romanent de Tresoreria 
per a Despeses Generals per un import de 35.000,00 € 

 MC 11/2021 d’incorporació de romanents de crèdit de projectes finançats 
amb ingressos no afectats, aprovada per Decret de l’Alcaldia 
2022DECR001084  de data 10/03/2020, finançada amb romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals per un import de 391.171,32 €. 

 MC 12/2022 de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, aprovada pel 
Ple de la Corporació de data 28 de març de 2022, per un import total de 
2.301.660,78 € 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2021, d’import 1.800.411,89 € 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. de 
les d’execució del vigent Pressupost.  
 
Vistos els informes de conformitat emesos al respecte per part de la Intervenció 
Municipal. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 19/2022 de  
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb l’aplicació del 
romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici de 2021, 
d’acord amb el que disposen l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. 
de les d’execució del vigent Pressupost, d’acord amb els següents quadres: 
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ESTAT DE DESPESES 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

23 92000 21200 
Urbanisme. Rep. Conserv.  I manteniment 
edificis 11.000,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 11.000,00 

     
SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

31 16500 22100 Enllumenat públic. Energia elèctrica 150.000,00 

40 33301 62246 MACB. Obres restauració final 24.000,00 

   TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 174.000,00 

     

   TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 185.000,00 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS  

   
Aplicació pressupostària  Import  

11.87000 Rom. Tresoreria per a despeses generals 185.000,00 
  

TOTAL 185.000,00 
 
 
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. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
Vots a favor (9) 
 
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 
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Abstencions (8) 

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=04m11s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=04m30s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=06m08s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=06m12s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=06m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS (expedient X2022003792). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. La resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR001593, de data 11 d’abril de 2022,  
que resol la convalidació de l’omissió de la funció interventora produïda en la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica durant el mes de febrer 
de 2022, ¡ alhora continuar amb el procediment d’aprovació del 
reconeixement de les obligacions corresponents mitjançant l’aprovació d’un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits (REC). 
 

II. L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient. La seva 
finalitat és únicament la imputació en el pressupost corrent de les 
obligacions derivades de despeses compromeses indegudament, sense 
perjudici de que s’haguessin d’exigir les responsabilitats corresponents per 
haver-se realitzat despeses sense cobertura contractual. 
 

III. Consta a l’expedient informe de fiscalització de la Intervenció Municipal. 
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FONAMENTS DE DRET 
 

I. Base 24ª de les d’execució del pressupost general de l’exercici 2022. 
 

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 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que consta a la 
relació comptable que s’annexa a aquest expedient, per un import total de 
67.744,73 €, d’acord amb el següent detall: 
 
Núm. 
Operacions 

Núm. Relació 
Data 
relació 

Concepte 
Import Brut 

 
68 

 
F/2022/21 

 
25/03/22 

Subministrament elèctric consum 
febrer 2022 

 
67.744,73€ 

 
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: Joaquim Callís Fernández. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=06m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=07m05s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=07m34s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=07m40s 
Jana Soteras (Sumem) 
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https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=07m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 
 
No s’escau.  
 

II 
PART DE CONTROL 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS  
 
6. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTSXCAT-
BANYOLES, ERC-JUNTS PER BANYOLES, SUMEM BANYOLES-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA I CP-CONVIVÈNCIA I PROGRÉS, DE SUPORT A LA 
COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ESCOLA CAMINS DE BANYOLES PER A LA 
PERMANÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU A LA CIUTAT (expedient X2022004227). 
  
De conformitat amb el que disposa l’article 228.1 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 l’alcalde autoritza a la Presidenta de l’AFA de 
l’escola Camins perquè exposi el seu parer sobre la moció que es proposa la seva 
aprovació. 
 
Tot seguit, es procedeix a la lectura, debat i votació de la moció que diu així: 
 
EXPOSEM  

1. L’Escola Camins de Banyoles es troba en una situació de provisionalitat 
estructural, al trobar-se íntegrament construïda per mòduls prefabricats.  

2. La realitat demogràfica de la ciutat i les ràtios d’alumnes per aula establertes 
pel Departament d’Educació han implicat el tancament de línies a l’escola 
pública.  

3. Aquest fet, juntament amb la inexistència d’un acord sobre la possible nova 
ubicació del centre, posa en risc la continuïtat de l’escola.  

4. Aquesta situació representa una gran incertesa per al conjunt de la 
comunitat educativa que s’ha teixit al voltant d’aquest centre: mestres, 
alumnes i famílies.  

5. Existeix un clam unànime del conjunt de la comunitat educativa de l’Escola 
Camins que cal trobar una solució per garantir la continuïtat del centre.  

Per això,  es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1. Que adopti el compromís de trobar una solució de continuïtat per a l’Escola 
Camins que sigui de comú acord amb la comunitat educativa.  
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Que s’activi el debat participatiu al conjunt de la ciutat, comptant amb el 
conjunt d’agents socials implicats, per tal de trobar una solució que generi 
consens.  

2. Que es traslladi aquest acord al Departament d’Educació perquè s’impliqui 
en la recerca d’una solució estructural per a l’Escola Camins de Banyoles.  

3. Que mentre no es disposi de l’edifici propi, es mantinguin les inversions i el 
manteniment necessari dels barracons per al correcte funcionament de 
l’escola, així com es garanteixi la continuïtat de l’escola amb la incorporació 
de l’Educació Infantil 3 en cada nou curs escolar.  

 
 

La moció, 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: Joaquim Callís Fernández. 

 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=07m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=08m28s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=09m11s 
Representant escola Camins 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=11m33s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=12m00s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=13m25s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=13m55s 
Jordi Congost (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=17m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRECS I PREGUNTES  

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=18m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=18m21s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=29m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=39m24s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=43m43s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=46m23s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=47m28s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=48m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=49m18s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=50m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=50m54s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=54m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=54m54s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=55m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=55m19s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=55m45s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=58m31s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=64m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=75m41s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=76m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=76m40s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTSnxvA-pwc#t=77m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 20:30 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 25 d’abril de 
2022 ha quedat en 11  pàgines. 

 


