
 
 
 

 

 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 

DE SETEMBRE DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:00 del vespre del dia 4 de juliol de 

2019, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 

Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 

Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís Costabella 

Portella, Anna Tarafa Güell, i dels Regidors/es, Albert Tubert Yani, Clàudia Massó 

Fontàs, Gemma Feixas Mir, Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 

Carbajal Carbonell, Meritxell Satorras Català, Albert Masdevall Palomo, Non 

Casadevall Sala, Jana Soteras Melguizo i Quim Callís Fernández.  

 

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 

és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 

 

 

L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 

inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 

d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=38.0&endsAt=39.0 

 

 

1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Aprovació de l'Acta del Ple del dia 29 de juliol de 2019. 

D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 

Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 30 de setembre de 2019.  

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=39.0&endsAt=58.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=39.0 

 

 

 

1.2. -Declaració institucional d'Emergència Climàtica i de suport a la 3a 

VAGA PEL CLIMA DEL 27S. 

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 

d’avançar cap a un model que: 
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 Aposti decididament per la sostenibilitat. 

 Impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum. 

 Implanti una nova cultura de l’aigua. 

 Garanteixi la biodiversitat. 

 Treballi per a la minimització i la transformació dels residus. 

 Dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti 

l’explotació racional i sostenible dels recursos naturals. 

 

Els informes recents sobre l'estat de la biodiversitat de l’IPBES (Plataforma 

Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre 

l'escalfament global d’1,5ºC de l'IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi 

Climàtic) alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes 

terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També 

s'està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre 

davant la crisi ecològica suposaria la mort i el desplaçament de milions de 

persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la 

vida a la Terra. 

 

Estem davant una emergència climàtica, i declarar l'emergència climàtica requereix 

assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més 

ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front 

a aquesta crisi. 

 

Cal refermar el compromís i passar a l’acció per generar canvis reals contribuint 

activament des de tots els espais possibles a la consecució dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) per mitjà dels seus indicadors, per una 

transformació global on un món sostenible no és destriable d'una ciutadania 

equilibrada socialment, una societat que combat el canvi climàtic amb totes les 

seves forces per eradicar també l'afectació que té sobre la salut i el benestar de les 

persones. 

 

 

Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta 

ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides 

des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per 

aquelles accions que ens permetin generar canvis reals. 

 

El passat 27 de setembre, més de 100 entitats i col·lectius com el moviment Friday 

for future ,entitats d’abast mundial com Green Peace Extinction Rebillion o 

Intermón Oxfam i d’altres més locals com Som mobilitat de Girona, han convocat 

una jornada que es planteja com a vaga estudiantil, de consum i de mobilitzacions 

en suport a la justícia climàtica, per declarar, de manera immediata, l’emergència 

climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament 

a zero el balanç net de gasos d’efecte d’hivernacle.  

 

El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper 

clau, especialment en la conscienciació i en el canvi d’hàbits de la ciutadania. Però 

també com a institució exemplificadora, apostant per la sostenibilitat, la millora de 

la qualitat de l’aire i l’energia verda, i al costat de la salut i el benestar dels 

ciutadans de l’Ajuntament de Banyoles. Per aquest motiu és necessari que ens 

sumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal 

davant l’emergència climàtica. 

 



 
 
 

 

 

El compromís que volem mostrar està sustentat en les polítiques i accions que es 

promouen des d’aquesta administració i que es basen en proposar estratègies i 

donar suport tècnic i econòmic a: 

- Protegir, conservar i incrementar els espais naturals i les zones verdes. 

- Reduir els residus per tendir a la dinàmica mundial de residu zero i incidir 

en l’ús dels plàstics en tots els àmbits locals. 

- Buscar recursos en les institucions europees per seguir implementant 

polítiques decidides de transició energètica. 

- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica i facilitar la implantació 

d’energies 100 % renovables, com la solar i la biomassa, de forma més 

immediata. 

- Desenvolupar iniciatives per impulsar mesures en àmbits que considerem 

prioritaris com l’educació ambiental, l’agricultura i l’economia circular basada en 

el concepte “KM 0”. 

- Promoure la mobilitat sostenible per interactuar amb els entorns urbans i 

naturals d’una forma saludable i respectuosa. 

- Fer que l’Ajuntament sigui carboni neutre en la seva actuació, amb 

mesures en la contractació pública i la creació del fons de carboni per 

compensar les emissions amb inversions en eficiència energètica i renovables. 

És la nostra obligació i així ho entenem i assumim, fer un treball de transició 

energètica i ecològica com a institució, ajudar en tot allò que suposi rebaixar les 

emissions de gasos contaminants dels municipis i instar l’Estat espanyol que 

compleixi els compromisos vigents sobre clima i energia que actualment fixa per al 

2030: 

- Mínim del 40 % de reducció de les emissions de gasos d’efecte 

d’hivernacle en relació amb els nivells de 1990. 

- Mínim del 27 % de millora de l’eficiència energètica. 

- Mínim del 27 % de quota d’energies renovables. 

 

Per tot això, tots els regidors d’aquest Ple manifestem la declaració d’emergència 

climàtica, el nostre suport a la convocatòria de la vaga pel clima, la nostra voluntat 

d’implementar un model de transició energètica que ajudi a la resiliència enfront 

dels reptes futurs i el compromís a treballar de forma transversal en la mitigació 

dels efectes del canvi climàtic. 

 

El Ple es dóna per assabentat 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=58.0&endsAt=362.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=59.0 
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1.3. -Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia del dia 22 

de juliol de 2019 al 20 de setembre de 2019. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 

corresponen del núm. 2019DECR003600, de 22 De juliol de 2019, al núm. 

2019decr004456, de 20 de setembre de 2019, accessibles des de la Carpeta del 

Regidor en format digital. 

 

El Ple es dóna per assabentat 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=362.0&endsAt=370.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=362.0 

 

 

1.4. -Donar compte informe avaluació estabilitat pressupostària 2n 

trimestre 2019. 

Us comunico que el Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 30 de setembre 

de 2019, adoptà, entre d’altres, el següent acord: 

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 

l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 

mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

Atès que la informació del 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici 

de 2019 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com 

a ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 29 de juliol de 

2019. 

 

Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a 

la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 2n. Trimestre de 

2019 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany : 

 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
 

El Ple es dóna per assabentat 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=370.0&endsAt=380.0 
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=371.0 

 

 

1.5. -Donar compte Decret Línies Fonamentals Pressupost exercici 2020. 

Vista l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 15 s’estableix 

l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals pressupostaries per 

l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012, que conté 

tota la informació necessària d’acord amb la normativa vigent. 

 

Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici de 

2020, ha estat tramesa per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a 

través de la oficina virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 

data 13 de setembre de 2019. 

 

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2019DECR004347 de data 16 de 

setembre de 2019, de l’aprovació de la remissió de la informació de les línies 

fonamentals del Pressupost de l’exercici de 2020, al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, d’acord amb l’article 15 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 

d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament 

d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 

Pressupostaria i Sostenibilitat.  

 

El Ple es dóna per assabentat 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=380.0&endsAt=390.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=380.0 

 

 

1.6. - Donar compte de la sentència número 197/19, de 23 de juliol de 

2019, del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona. 

 

Es dóna compte de la sentència número 197/19, favorable als interessos de 

l’Ajuntament, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat 

contra la resolució dictada per l’Ajuntament de Banyoles 2018DECR002590,de data 

08/08/2018, per la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 

X2017003347, per un import de 2.176 €- 
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La sentència és ferma i s’imposen les costes a la part recurrent. 

 

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. 

 

Donar compte de la sentència número 197/19, del jutjat contenciós administratiu, 

favorable als interessos de l’Ajuntament de Banyoles, per la qual es desestima el 

recurs interposat contra la desestimació d’una reclamació de responsabilitat 

patrimonial. 

 

El Ple es dóna per assabentat 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=390.0&endsAt=406.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=391.0 

 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=406.0&endsAt=407.0 

 

 

2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1. - Modificació  de la denominació del lloc i la fitxa de funcions del lloc 

de Tècnic auxiliar de comunicació i participació.  

 

Vist que el Ple extraordinari de la Corporació de data 13 de novembre de 2017 va 

aprovar una nova valoració dels llocs de treball i el repertori de fitxes descriptives 

dels llocs de treball de de l’Ajuntament de Banyoles. 

  

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 26 de novembre 

de 2018, va aprovar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles per a 

l’exercici 2019. 

 

Vist que aquesta es va publicar en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya 

núm. 7774, de 24 de desembre de 2018 i en el Butlletí Oficial de la província de 

Girona, número 244, de 21 de desembre de 2018. 
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Vist l’informe del Servei de serveis jurídics i Comunicació de data 23 d’agost de 

2019, relatiu a les funcions  assignades al lloc de treball, el qual es reprodueix a 

continuació: 

 

““El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 26 de novembre de 2018 va aprovar 
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles per a l’exercici 2019. Aquesta es va 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.7774, de 24 de desembre de 
2018 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 244, de 21 de desembre de 2018.  
 
Consta la voluntat política d’externalitzar determinades funcions fins ara assignades a personal 
de la Corporació (l’elaboració i difusió de les notícies; el cobriment dels actes de comunicació i 
assistència i organització de rodes de premsa) i donar resposta tanmateix a noves demandes 
de la ciutadania pròpies d’una societat més tecnològica.  
 
L’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern ha comportat un increment del volum d’obligacions a complir 
per part de l’Administració, fet que obliga a reorganitzar el servei i modificar les tasques del lloc 
de treball de Tècnic auxiliar de Comunicació i Participació.  
 
Que la fitxa descriptiva de “Tècnic auxiliar de Comunicació i Participació “ s’hauria de modificar 
en el següent sentit : canviar la denominació per “ Tècnic auxiliar de Transparència i 
Participació”, amb les següents funcions:  
 

 Tasques de transparència i participació ciutadana: coordinació, gestió i assistència a les 
sessions dels Consells de Barri o altres òrgans de participació que li siguin assignats pels seus 
superiors; Coordinació i gestió dels processos participatius ; gestió i seguiment del portal de 
transparència; gestió de les subvencions (festes de barri i les sol·licitades per la Corporació) ; 
implantació de mesures de govern obert; altres tasques anàlogues que li siguin assignades.  
 

 Tasques d’entorn digital i 2.0: actualització i gestió de continguts del web municipal ; 
actualització i gestió de la Seu Electrònica i altres anàlogues que li siguin assignades.  
 

 Tasques de comunicació i difusió institucional: redacció, coordinació i planificació del butlletí 
municipal; assistència a les sessions del Consell de Ràdio Banyoles realitzant les tasques de 
secretari de l’òrgan desconcentrat; assistència a les sessions plenàries municipals i suport a la 
Secretaria a en la gestió de l’aplicatiu informàtic de les vídeoactes; difusió de les activitats de 
les entitats de la ciutat i de l’Ajuntament; altres tasques anàlogues que li siguin assignades.  
 

 Coordinació amb la resta d’unitats i àrees per a la recollida d’informació d’interès per als 
portals web municipals; atendre i informar als ciutadans, entitats, associacions en matèries de 
la seva competència, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin 
assignades pels seus superiors.  
 
Els requeriments específics del lloc de treball: jornada flexible adaptada a les necessitats del 
servei, està justificada per l’assistència, fora de la jornada ordinària, a les sessions dels 
consells de barri (o similars òrgans de participació), a les sessions plenàries municipals que es 
celebrin per tal de fer la supervisió i seguiment dels plens a través de l’aplicació informàtica de 
les vídeoactes i a les sessions del Consell de Ràdio Banyoles. “ 
 

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la 

plantilla i la relació de llocs de treball és el ple de la Corporació. 

 

Vist l’informe del servei de Recursos humans de data 28 d’agost de 2019, respecte 

a la modificació de les fitxes de funcions dels llocs de treball. 



 
 
 

 

 

 

La modificació que es proposa no suposa cap increment de despesa respecte a la 

consignació prevista per l’exercici 2019. 

 

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. 

 

En virtut de l’exposat, el Ple adopta els següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la modificació de la denominació del lloc de treball de “Tècnic 

auxiliar de comunicació i participació” per la de “Tècnic auxiliar de Transparència i 

Participació”. 

 

Segon.- Aprovar la modificació de les funcions assignades  a aquest lloc de treball, 

substituint les actuals per les que es descriuen tot seguit: 

 

 Tasques de transparència i participació ciutadana: coordinació, gestió i assistència a 
les sessions dels Consells de Barri o altres òrgans de participació que li siguin 
assignats pels seus superiors; Coordinació i gestió dels processos participatius ; gestió 
i seguiment del portal de transparència; gestió de les subvencions (festes de barri i les 
sol·licitades per la Corporació) ; implantació de mesures de govern obert; altres tasques 
anàlogues que li siguin assignades.  
 

 Tasques d’entorn digital i 2.0: actualització i gestió de continguts del web municipal ; 
actualització i gestió de la Seu Electrònica i altres anàlogues que li siguin assignades.  
 

 Tasques de comunicació i difusió institucional: redacció, coordinació i planificació del 
butlletí municipal; assistència a les sessions del Consell de Ràdio Banyoles realitzant 
les tasques de secretari de l’òrgan desconcentrat; assistència a les sessions plenàries 
municipals i suport a la Secretaria a en la gestió de l’aplicatiu informàtic de les 
vídeoactes; difusió de les activitats de les entitats de la ciutat i de l’Ajuntament; altres 
tasques anàlogues que li siguin assignades.  
 

 Coordinació amb la resta d’unitats i àrees per a la recollida d’informació d’interès per 
als portals web municipals; atendre i informar als ciutadans, entitats, associacions en 
matèries de la seva competència, així com aquelles altres tasques de caràcter similar 
que li siguin assignades pels seus superiors.  

 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la persona adscrita al lloc de treballs, al Comitè 

d’empresa de l’Ajuntament i a l’Àrea de Serveis Generals. 

  

Resultat: Modificació  de la denominació del lloc i la fitxa de funcions del 

lloc de Tècnic auxiliar de comunicació i participació. 15 Vots a favor (grups 

municipals JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles,  Convivència i Progrés). 2 

Abstencions. (grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa municipalista). 

S’aprova per majoria.  

 

 

 



 
 
 

 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  
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2.2. - Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Banyoles. 

  

Atès que l’elaboració dels plans d’igualtat a les organitzacions, tant públiques com 

privades, deriva de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, que preveu que les empreses de més de 50 

treballadors han de contemplar les mesures de forment de la igualtat d’oportunitats 

i de tracte entre homes i dones en el marc d’un Pla d’igualat, el qual haurà de ser 

objecte de negociació amb els representants dels treballadors. 

 

Vist que en l’àmbit més concret de les administracions públiques cal destacar la 

Disposició addicional 7a del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s ‘aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que obliga a les 

administracions públiques a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral entre home si dones, i a elaborar i aplicar un pla d’igualtat, a 

desenvolupar en el Conveni col·lectiu o acords de condicions de treball del personal 

funcionari, en els termes que es prevegin. 

 

Tanmateix, l’article 15.2 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre 

dones i homes, estableix que els ens locals que tenen òrgans específics  de 

representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat  de dones i 

homes, que s’ha de definir en el Conveni col·lectiu o en el pacte o acord de 

condicions de treball. 
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Atès que el Conveni de condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 

Banyoles com el pacte de Condicions del personal funcionari són documents de 

l’any 2002, actualment en pròrroga automàtica, i per tant no inclouen cap article 

referent als plans d’igualtat d’oportunitats interns pel personal de la Corporació. 

 

Atès que, d’acord amb la normativa d’aplicació, des de l’any 2015, l’aprovació, 

aplicació i desenvolupament d’un Pla d’Igualtat intern, esdevé una obligació per 

l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb l’esmentada Llei 17/2015 del Parlament de 

Catalunya, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes. 

 

Vist que per resolució de l’Alcaldia 2019DECR001265, de 7 de març de 2019, es va 

aprovar la contractació externa del Servei de Redacció del Pla d’Igualtat intern de 

l’Ajuntament de Banyoles. 

 

L’ objectiu del Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament és construir una organització 

igualitària a traves d’accions de promoció de la igualtat de gènere i mesures de 

discriminació positiva que  garanteixin la igualtat efectiva entre dones i homes da 

l’Ajuntament. La implantació i vigència del Pla que es vol portar a aprovació té una 

durada de quatre anys a partir de la data de la seva aprovació. 

 

Per aconseguir el seu objectiu, el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament inclou una 

diagnosi de la situació de la igualtat de gènere en diferents àmbits: 

 

 Àmbit 1: Política d’igualtat d’oportunitats. 

 Àmbit 2: Polítiques d’impacte en la societat i responsabilitat social. 

 Àmbit 3: Comunicació, imatge i llenguatge. 

 Àmbit 4: Representativitats de dones i homes i distribució del personal. 

 Àmbit 5: Política de RRHH, accés , selecció, promoció i desenvolupament. 

 Àmbit 6: Retribució. 

 Àmbit 7: Violència masclista, prevenció de l’assetjament, actituds sexistes, 

percepció de la discriminació. 

 Àmbit 8: Condicions laborals, salut i prevenció de riscos des de la perspectiva 

de gènere. 

 Àmbit 9: Conciliació de la visa laboral, personal i familiar.  

 

Així, amb les dades de la diagnosi prèvia, el document inclou un pla d’acció, que 

significa l’ operativització de les mesures que es proposen per corregir necessitats i 

desigualtats detectades. Els objectius principals de les accions proposades van 

encaminades a : 

 

 Actuar davant l’assetjament sexual i assetjament laboral a través de 

mecanismes que facilitin la prevenció, detecció i denúncia de tots els casos i 

aplicació de protocols. 

 Promoure i cercar la innovació en mesures que permetin els usos del temps i la 

conciliació de la vida laboral, personal i familiar. 

 Reduir la segregació horitzontal i vertical i eradicar qualsevol tipus de 

discriminació indirecta que es produeixi en les retribucions salarials. 

 Incloure una política comunicativa inclusiva i lliure d’estereotips sexistes. 

 Dur a terme formació amb perspectiva de gènere a la plantilla. 

 Facilitar la informació i dur a terme una comunicació del Pla d’Igualtat, mesures 

de conciliació, protocols. 



 
 
 

 

 

 

Atès que el document del Pla d’igualtat ha estat portat a la Mesa general de 

negociació de matèries comuns en la seva reunió del dia 16 de setembre de 2019. 

 

Tanmateix, d’acord amb la Disposició addicional setena del TREBEP, el pla d’igualtat 

s’ha de desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball que 

sigui aplicable, per tant, l’ òrgan competent per aprovar el Pla d’igualtat és el Ple 

atès que es tracta d’un pacte de negociació col·lectiva, que s’incorpora al Conveni i 

al Pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Banyoles, aprovat 

pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 20 d’agost de 2004. 

 

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la 

plantilla i la relació de llocs de treball és el ple de la Corporació. 

 

Vist l’informe del servei de Recursos humans de data 17 de setembre 2019. 

 

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. 

 

En virtut de l’exposat, el Ple adopta els següents acords:  

 

Primer.- Aprovar el Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Banyoles. 

 

Segon.- Realitzar els tràmits de publicació del Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament 

de Banyoles en el Registre públic de Plans d’igualtat del Departament de Treball, 

Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.   

 

Tercer.- Notificar aquesta resolució als representants dels treballadors laboral i 

funcionaris de l’Ajuntament de Banyoles i publicar-lo a la intranet municipal. 

 

Resultat: Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Banyoles. Aprovat per 

unanimitat  

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  
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3.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1. - Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici de 2018. 

 

Vist que la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data 29 de juliol de 

2019, va informar favorablement el Compte General de la Corporació de l’exercici 

2018. 

 

El Compte General de l’exercici de 2018 i els seus justificants, han estat exposats al 

públic a través de la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona núm. 150 del dia 6 d’agost de 2019 a efectes de reclamacions i 

observacions. 

 

Atès que durant el termini de 15 dies hàbils, transcorreguts entre els dies 7 i el 29 

d’agost de 2019, i els vuit dies següents (del 30 d’agost al 12 de setembre de 

2019) no s’han presentat reclamacions, ni cap observació, a efectes i de 

conformitat amb el disposat a l’article 212.3 del Text Refós de la Llei, Reguladora 

de les Hisendes Locals. 

 

Tot i això, quan el servei de comptabilitat va procedir a fer el tancament comptable 

de l’exercici 2018 va ha detectat un error provocat per l’aplicatiu informàtic en el 

tractament d’unes operacions pendents d’aplicació al pressupost (OPA’s) i que va 

provocar una diferència de 19.200,00 euros en el resultat del Compte del Resultat 

Econòmic-Patrimonial i en l'Estat de Patrimoni Net. Per tant s’ha procedit a fer les 

rectificacions oportunes al Compte General que ha estat novament dictaminat per la 

Comissió Especial de Comptes en sessió del 23 de setembre de 2019. 
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En virtut de l’exposat, el Ple adopta el següent acord:  

 

Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2018, de 

conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals. 

 

Resultat: Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici de 

2018. 14 vots a favor, (grups municipals, JuntsXCat, ERC-Junts per 

Banyoles). 3 abstencions, (grups municipals Sumem Banyoles-Alternativa 

municipalista i Convivència i Progrés).  

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1138.0&endsAt=1192.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1139.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1145.0 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1157.0 

 

 

 

4.- Modificació de crèdit núm.  42/2019 per transferències entre partides.  

Vist l’informe/proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides, 

de les àrees de Promoció Econòmica i Serveis a les Persones, en relació a la 

necessitat de de redistribuir el crèdit consignat en diferents partides del Pressupost 

de 2019. 

 

Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 

les d’execució del vigent Pressupost  

 

Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal.  

 

En virtut de l’exposat, el Ple, adopta els següents acords:   

 

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 42/2019, per 

transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 

Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 

següent quadre: 
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Org. Programa Econòmica  BAIXES ALTES 

40 33321 22799 Teatre. Contracte prestació serveis actuacions -2.000,00  

11 92901 50000 Fons de contingència. Fons de contingència -5.700,00  

42 32000 48969 

Educació. Conveni Fundació Bernat de 

Vallespirans -  elaboració curtmetratge -2.000,00  

44 23100 48950 

Acció Social. Subv. Av. Barri de la Farga.org. 

Festa Diversitat -2.500,00  

44 23100 48961 

Acció Social. Conveni ACAPS- Proj. Colònies 

infants sahrauís  -700,00  

44 23111 48971 Ajudes a entitats. Transferències entitats -300,00  

40 32620 48941 Música. Subv. J.M. Banyoles.-Prog. Estable Música  2.000,00 

60 43111 48915 

Fira San Martirià. Assoc. Fira St. Martirià - Org.. 

Mostra Races Autòctones  5.700,00 

42 32000 22609 Educació. Guia de Recursos Eductius  2.000,00 

44 23100 47200 

Acció Social. Conveni TEISA títol Banyoles + 65 

anys  3.000,00 

44 23103 21200 Casals de Barris. Rep. Mant. Edificis  500,00 

      TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS -13.200,00 13.200,00 

 

 

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. 

 

Resultat: Modificació de crèdit núm.  42/2019 per transferències entre 

partides. 9 Vots a favor, (grup municipal JuntsXCat) ). 8 Abstencions, 

(grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 

municipalista i Convivència i Progrés).   

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1192.0&endsAt=1257.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1193.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1210.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1238.0 
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5.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1257.0&endsAt=1262.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1258.0 

 

 

6.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 

MOCIONS 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1262.0&endsAt=1263.0 

 

 S’aprova per unanimitat, incorporar aquest punt en l’ordre del dia. 

 

6.1. -Moció presentada pel grup municipal Convivència i Progrés, perquè 

l'Ajuntament de Banyoles, insti la Generalitat que no desestimi el projecte 

de desdoblament de la C-66, entre Cornellà del Terri i l'enllaç de la N-260 a 

Besalú. 

La carretera C-66, que pertany a la xarxa bàsica de carreteres, comunica la Costa 

Brava i la Garrotxa i, actualment, està desdoblada entre els municipis de Sarrià de 

Ter i Banyoles. El nou projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya de millora de la funcionalitat i la seguretat viària de la C-

66 al seu pas pel Pla de l’Estany, entre els termes de Cornellà del Terri i Serinyà, 

preveu una actuació que abastarà una longitud de 8,5 quilòmetres consistent en la 

implantació d’un tercer carril i d’un separador físic central. Les obres d’aquest 

projecte, que comporta una inversió estimada en 8 MEUR, es van licitar a finals de 

2018 i el projecte d’execució va començar el mes d’agost passat amb els primers 

moviments de terres. 

Les intervencions d’aquest projecte, que dóna continuïtat a l’obra del tram ja en 

execució entre Sant Ferriol i Serinyà, inclouen, segons el projecte fet públic pel del 

Departament Territori i Sostenibilitat les actuacions següents: 

 Formació d’un tercer carril de circulació (secció 2+1): El tercer carril 

es construeix alternadament en un sentit o en un altre, per a facilitar els 

avançaments d’una manera equilibrada. En total, es preveuen dos trams de 

tercer carril en sentit Besalú que sumen 2,1 quilòmetres, i dos trams en 

sentit Girona que sumen 2,3 quilòmetres. 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1257.0&endsAt=1262.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1257.0&endsAt=1262.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1258.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1258.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1262.0&endsAt=1263.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1262.0&endsAt=1263.0


 
 
 

 

 

 Col·locació d’un separador físic entre els dos sentits de circulació per 

reduir el risc de xocs frontals al llarg de l’actuació. 

 Millora dels enllaços: S’actuarà en quatre enllaços; enllaç amb la GI-513, 

enllaç amb la GIV-5132; Banyoles est i enllaç amb la GIP-5121. Es 

construiran noves rotondes, per a millorar la canalització dels moviments i 

s’allargaran els carrils d’incorporació i de sortida per a millorar la seguretat 

en aquestes maniobres. 

 Millora del ferm: Estesa d’una nova capa de paviment que proporcioni més 

adherència, millor drenatge i menys soroll. 

 Millora de les cunetes: S’adaptaran les cunetes perquè siguin trepitjables, 

fet que permetrà donar un sobreample a la carretera. 

 Estudi de l’impacte acústic: S’analitzaran possibles focus per determinar 

la implantació de pantalles que contribueixin a reduir l’impacte acústic. 

En la idea original per aquesta carretera, inclosa al Pla d’Infraestructures de 

Transport 2006-2026, al Pla Director Territorial de les Comarques Gironines en 

coherència amb el de Transport -i per extensió al del Pla de l’Estany i al Pla 

d’Autovies de Catalunya- per completar l’itinerari Girona – Banyoles  – Besalú com 

a autovia, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques impulsà el 

desdoblament del tram de la C-66 entre Banyoles i Besalú per on, segons les 

darreres dades disponibles d’IMD hi circulen uns 13 mil vehicles/dia. La seva 

tramitació avançà una vegada completat l’estudi de viabilitat i se n’aprovà l’estudi 

informatiu i l’estudi d’impacte ambiental el 2007, després d’un procés d’informació 

pública.  

El tram per desdoblar té una longitud de 13,8 quilòmetres entre Banyoles i la 

connexió amb l’A-26 a Besalú. A banda, el projecte també preveia l’adequació del 

tram ja desdoblat de més de 8 quilòmetres entre Cornellà del Terri i Porqueres. 

Així, l’actuació s’havia de realitzar als termes municipals de Sant Julià de Ramis, 

Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Porqueres, Banyoles, Serinyà, Sant Ferriol, 

Maià de Montcal, Beuda i Besalú a les comarques del Gironès, el Pla de l’Estany i la 

Garrotxa. 

La nova via havia d’estar formada per dues calçades separades per una mitjana 

d’un metre amb una tanca de formigó tipus New Jersey. El projecte contemplava 

dos carrils de circulació per sentit de 3,5 metres d’amplada, un voral exterior de 2,5 

metres i un voral interior d’un metre. 

En les obres hi destacava la construcció de 5 estructures rellevants concentrades en 

el tram entre el final de la variant de Banyoles i Besalú a causa de la seva 

orografia. Així, es preveia construir 2 viaductes bessons sobre el Ser i un sobre el 

riu Fluvià, així com dos dobles túnels, a Serinyà i Fares, per minimitzar l’impacte 

d’aquesta infraestructura al territori. Atès que els túnels tindrien més de 500 

metres hi havia prevista una connexió transversal entre les dues galeries de cada 

túnel amb instal·lacions de detecció i extinció d’incendis, enllumenat i 

comunicacions. 

El projecte d’actuació es dividia en tres trams: 



 
 
 

 

 

1. Tram de Sant Julià de Ramis  a Cornellà del Terri (inici de la variant 

de Banyoles). En aquest tram, el traçat de la C-66 ja està desdoblat des de 

l’any 1992. El tram té una longitud d’uns 8,2 quilòmetres i les principals 

actuacions corresponen a la millora de la seguretat viària mitjançant 

l’adaptació de tots els accessos existents a les noves característiques de la 

via. Això comporta el tancament de 12 dels accessos actuals que seran 

reconduïts a través de noves vies o calçades laterals als nous accessos de 

l’autovia. A més es milloren dos dels accessos existents formant falques de 

sortida i entrada. L’actuació inclourà també la millora del drenatge, el 

reforçament del ferm, la rehabilitació d’estructures i les millores de la 

senyalització. 

2. Variant de Banyoles. Aquest tram té uns 8,94 quilòmetres i es fa 

desdoblant la carretera actual, que s’aprofita com una de les dues calçades 

de la futura autopista. 

Aquest segon tram de l’obra inclou els enllaços següents: 

Enllaç de Pont - Xetmar, o enllaç inicial de la variant que serà un enllaç 

complet format per una gran rotonda a diferent nivell. 

Semi-enllaç amb la carretera GI-513 (cap a Orriols). 

Banyoles est. És un enllaç complet format per una rotonda a cada costat 

del tronc i un pas inferior. L’enllaç connecta també amb la carretera GIV-

5135. 

Enllaç amb la carretera GIP-5121 (cap a Esponellà i Melianta). 

Enllaç final de la variant amb la carretera C-150a (antiga carretera de 

Banyoles). És un enllaç complet format per una rotonda a cada costat del 

tronc i un pas superior sobre aquest 

3. Variant de Banyoles - Besalú. Aquest tram té 4,89 quilòmetres. L’autovia 

se separa de la carretera actual ja que el traçat d’aquesta no compleix els 

requisits per ser desdoblada. A partir de l’enllaç amb la C-150a, a uns 600 

metres, se situa el doble túnel de Serinyà que té 597 metres per la calçada 

dreta i 564 metres per la calçada esquerra. A continuació, l’autovia passa 

per sobre d’una fondalada existent mitjançant dos viaductes bessons de 244 

metres de longitud. Més endavant se situa el semi-enllaç de 

Serinyà Nord.  

El 2011 el projecte constructiu per desdoblar la carretera de Banyoles a Olot estava 

pressupostat en 172 milions d'euros. La premsa gironina la destacava com una de 

les infraestructures viàries de la Generalitat encallades per motius pressupostaris i 

la situava com una de les grans obres pendents. El 6 d’agost d’aquell mateix any, 

l’aleshores Secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, D.C. –avui conseller de 

Territori i Sostenibilitat-, va explicar que el Govern de CiU havia decidit executar 

l'obra com un peatge encobert per causa de la falta de diners per pagar el 

desdoblament. En declaracions a Ràdio Girona, C. afirmava que el projecte estava a 

punt per poder ser licitat en el que seria un règim de concessió; i recordava que tan 

l'estudi informatiu com l'estudi de viabilitat estaven aprovats per l'anterior govern i 

que, en aquells moments, caldria treure la concessió 



 
 
 

 

 

El nou projecte de la Generalitat, que el Director d’Infraestructures de 

Mobilitat, X.F. va presentar a Banyoles l’octubre de 2018, té el propòsit 

d’oferir millores però, malgrat que significa algun avanç respecte de la 

situació actual, no resol ni completa la necessària connexió per autovia 

entre Girona, Banyoles i Olot. En aquest sentit, el desembre de 2018, 

l’aleshores Alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas (PDeCat),  es posicionava 

explícitament a favor del desdoblament de Banyoles Besalú i en contra de les obres 

ara en execució amb una declaració, al plenari municipal d’aquell mes, en la qual va 

ser especialment crític amb les rotondes que es preveuen en el projecte perquè, en 

opinió seva “no tenen cap sentit ni cap utilitat”. L’opinió de l’alcalde d’Olot, que 

insistia en la necessitat de resoldre la “imprescindible” circulació  dels ciutadans de 

forma segura entre Olot i Girona, coincidia amb la dels alcaldes de Serinyà i Sant 

Ferriol, així com amb la posició del Consell Comarcal de la Garrotxa en contrast 

amb la de  Carreteres de la Generalitat, que sosté que l’autovia no és viable a curt 

termini per raons econòmiques i que, mentrestant, cal solucionar els problemes de 

seguretat que té la carretera. 

Segons els estudis de mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la 

Diputació de Girona, les últimes dades a disposició (de l’any 2012) reflecteixen que 

al tram entre Cornellà del Terri i l’enllaç amb la carretera A-26 a Besalú, el trànsit 

és de 13.109 vehicles diaris, amb un 7,23% de pesants, a una velocitat mitjana de 

72,76 qm/hora. Són dades que es poden posar en contrast, per exemple amb les 

de l’Eix Transversal, segons el plànol de la C-25 de la Generalitat de Catalunya. La 

C-25 superà els 12.000 vehicles de mitjana diaris per primera vegada el 2014 –un 

any després del seu desdoblament- i fins avui és el millor registre des que va entrar 

en funcionament amb quatre carrils.  

L’octubre de 2018 els alcaldes de Banyoles, Porqueres i Cornellà del Terri van 

manifestar la seva satisfacció pel nou projecte de millora de la funcionalitat i la 

seguretat viària de la C-66 al seu pas pel Pla de l’Estany, entre els termes de 

Cornellà del Terri i Serinyà, a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya. Al mateix temps  van subratllar que no renuncien al 

desdoblament que per motius econòmics s’ha anat ajornant per part de la 

Generalitat de Catalunya. 

Tanmateix, el mateix mes d’octubre de 2018, l’alcalde de Banyoles, senyor Miquel 

Noguer Plana, es va posicionar amb unes declaracions en les quals afirmava que si 

el trànsit ho exigeix i hi ha recursos el desdoblament es podrà plantejar en un 

futur. 

Finalment, el Director d’infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, 

X.F., va assegurar l’octubre de 2018 que la reforma és compatible amb el 

desdoblament. 

Per tot això exposat anteriorment, el grup municipal Convivència i Progrés presenta 

al Ple de l’Ajuntament de Banyoles la següent 

MOCIÓ 

Primer. L’Ajuntament de Banyoles insta la Generalitat que es comprometi a no 

desestimar el projecte de desdoblament de la carretera C-66 entre Cornellà del 

Terri i l’enllaç amb la N-260 inclòs a l’avantprojecte de 2007, inclòs al Pla de 



 
 
 

 

 

Mobilitat del Transport, el Pla Director Territorial de les Comarques Gironines i 

al Pla d’Autovies de Catalunya. 

Segon: Que l’Ajuntament de Banyoles posi aquest acord en coneixement dels 

Ajuntaments afectats pel Projecte, el Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya i els Grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya. 

 

Resultat de la moció: Moció presentada pel grup municipal Convivència i 

Progrés, perquè l'Ajuntament de Banyoles, insti la Generalitat que no 

desestimi el projecte de desdoblament de la C-66, entre Cornellà del Terri i 

l'enllaç de la N-260 a Besalú. 

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1263.0&endsAt=1698.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1263.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1290.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1325.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1415.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1460.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1490.0 

 

 

6.2. -Moció presentada pel grup municipal Convivència i Progrés, per 

augmentar l'oferta de places públiques d'Escola Bressol a Banyoles. 

L’article  27.5 de la Constitució Española DE 1978 estableix que “Los poderes públicos 

garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la 

enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros 

docentes” 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, reconeix en l’Article 21, Sobre els Drets i deures 

en l’àmbit de l’educació, que: “Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a 

accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès 

públic que garanteixi aquests drets. 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1263.0&endsAt=1698.0
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1490.0


 
 
 

 

 

La llei 5/2004 sobre creació de llar d’infants de qualitat en ens diu: 

“Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a l’educació, un 

dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts per la Convenció dels 

drets de l’infant i la legislació vigent en aquesta matèria, especialment la Llei 18/2003, del 4 de 

juliol, de suport a les famílies, que en els apartats 1 i 2 de l’article 33 estableix la promoció de 

places d’educació infantil de primer cicle. L’educació, l’han de compartir bàsicament la família i 

la llar d’infants. Perquè tothom qui vulgui pugui exercir efectivament aquest dret universal, cal 

que la xarxa pública posi a l’abast de tota la població el primer cicle de l’educació infantil en 

condicions de qualitat.” 

Així mateix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el seu article 4 manifesta: “Tothom 

té dret a accedir en condicions d’igualtat al sistema educatiu.“ 

I en l’Article 56 estableix que: “ L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament 

global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida, a l’inici del procés 

d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats 

d’origen social, econòmic o cultural. 

Segons les dades d’IDESCAT disponibles els naixements Banyoles són 

2015 -  237 

2016 -  198 

2017 – 196 

D’acord amb aquestes dades podem considerar que la població de Banyoles de 0-3 anys pot 

oscil·lar entre 500 /550 persones 

L’etapa 0–3 anys és l’objectiu social que la societat catalana es va plantejar en la llei 5/2004 

abans citada després de garantir l’escolaritat de la franja dels 3 als 16 anys. A més, aquesta 

etapa adquireix més importància pels seus impactes socials. 

 L’oferta de places d’educació infantil en la primera infància etapa (0-3 anys) adquireix 

un valor tan de la qualitat dels serveis, com de la resposta pública a les necessitats de 

la població i el nivell de benestar d’una ciutat. 

 Existeixen estudis sobre la importància de les escoles bressol en l’educació integral de 

la infància i la seva millor integració a l’escolaritat posterior, deixant aquesta opció a 

les decisions familiars. 

 Ajuda a l’organització familiar i a la conciliació entre vida personal, familiar i laboral 

 Té un impacte positiu en les reduccions de les desigualtats home–dona de resultes de 

la maternitat i la necessària garantia d’igualtat. 

 És un estímul per a la natalitat tan necessària en la realitat actual. 

 Redueix la dependència de la maternitat a la disposició d’estructures familiars d’ajuda 

(avis) 

Per un altre costat Banyoles només disposa d’una Escola Bressol pública que no pot assumir la 

demanda de la ciutat que, en conseqüència, obliga les famílies a desplaçar-se a d’altres 



 
 
 

 

 

municipis; a l’oferta privada si té prou recursos; o, en casos extrems, a desestimar la 

possibilitat d’escolarització per manca de recursos amb les corresponents derivacions 

posteriors. 

Segons un estudi de la F. Bofill del 2017 1, Catalunya es troba per sota de l’escolarització de 

l’etapa 0–2 anys. Concretament en un 34,6 % en relació al 53% del País Basc; el 43 % de la 

Comunitat de Madrid; el 39,4 % de Galicia; o el 34,7 % Andalusia. 

Per tot això cal recuperar la bona pràctica d’ampliar la xarxa d’escoles bressol públiques que es 

va abandonar per causa dels efectes de la crisi i per les retallades de la Generalitat de 

Catalunya als fons destinats a aquestes iniciatives municipals. 

D’acord amb diferents propostes (Consell d’Europa, F. Bofill i altres) es considera que cal 

arribar a un mínim de cobertura pública del 33% de la població de l’etapa 0-3 anys. Amb les 

dades actuals es pot fer un càlcul i concloure que el dèficit de places actuals és d’entre 160 i  

180 places. 

En aquest sentit el Grup Municipal Convivència i Progrés proposa una proposta d’acords al Ple 

Municipal per a la següent: 

MOCIÓ 

 

1. Augmentar l’oferta de places públiques d’educació infantil (primera infància, etapa 0-3 

anys) a la ciutat de Banyoles amb la creació d’una nova Escola Bressol municipal.  

2. Encarregar als diferents serveis municipals l’elaboració d’un avantprojecte  executiu en 

totes les seves dimensions. 

3. Incorporar una partida pressupostaria amb aquesta finalitat per a l’exercici 2020. 

4. Iniciar negociacions i tràmits per la recepció de subvencions econòmiques de la 

Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya per finançar el projecte. 

 

Resultat de la Moció: Moció presentada pel grup municipal Convivència i 

Progrés, per augmentar l'oferta de places públiques d'Escola Bressol a 

Banyoles. 16 Vots en contra (grups municipals, JuntsXCat, ERC-Junts per 

Banyoles i Sumem Banyoles - Alternativa municipalista). 1 vot a favor, 

(grup municipal Convivència i Progrés).  

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1698.0&endsAt=2184.0 

                                           
1 De l’escola bressol a les polítiques de primera infància: l’educació i cura de la primera infància a 
Catalunya. Fundació Bofill. 2017. Jaume Blasco 
 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1698.0&endsAt=2184.0
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b0006?startAt=1698.0&endsAt=2184.0


 
 
 

 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1699.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1706.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1745.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1886.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1925.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=1958.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ccd7b66016d6846444b

0006?startAt=2110.0 

 

 

6.3.-Moció d’Emergència sobre el suport a totes les detingudes el 23 de 

setembre de 2019.  

Dilluns 23 de setembre de l’any 2019 ens vam llevar, un cop més, amb la noticia 

d’una operació repressiva contra el moviment independentista català on es detenien 

a 9 persones i es registraven domicilis a Sabadell, Mollet del Vallès, Cerdanyola del 

Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 

Torelló i Gurb. A les 9 persones independentistes se les acusa de terrorisme, 

rebel·lió i tinença d’explosius sense tenir-ne cap prova. Una operació orquestrada 

per l’Audiència Nacional espanyola, l’antic Tribunal d’Orden Público d’època 

franquista, i el cos militar de la Guàrdia Civil i mediatitzada pels grans mitjans de 

comunicació. 

Els Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. Entre els seus 

objectius, hi ha l’obligació de vetllar per a que es respectin els drets i deures de les 

persones. En aquest sentit, una de les vies per aconseguir-ho és fomentant la 

participació i la convivència entre les veïnes i veïns, creant o facilitant la creació 

dels elements que afavoreixin l'expressió de les diverses idees que es donen en el 

sí de tot municipi.  

Alhora, és altament preocupant l’estat d’excepció que vivim als Països Catalans en 

general, i a Catalunya en concret. Ja fa anys que l’estat espanyol, mitjançant tots 

els seus tentacles, ha engegat un procés repressiu contra el moviment 

independentista. L’empresonament de J.S., aleshores President de l’Assemblea 

Nacional Catalana, i J.C., President d’Òmnium Cultural el 16 d’octubre de 2017 van 

marcar un clar punt d’inflexió en l’estratègia repressiva de l’estat espanyol. Ambdós 

continuen presos, juntament amb la Presidenta del Parlament de Catalunya Carme 
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Forcadell, i els membres del govern Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, 

Joaquim Forn, Jordi Turull i Jordi Rull, sense oblidar les exiliades polítiques que 

aquest procés repressiu ha generat: Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, 

Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluís Puig i Carles Puigdemont. Més endavant, els 

processos oberts contra A.C., veí d'Esplugues de Llobregat, i T.C, veïna de 

Viladecans, el mes d’abril de 2018, als quals pretenien vincular amb els delictes de 

rebel·lió, sedició i integració en organització terrorista van esdevenir un cas 

paradigmàtic de la repressió estatal vers l’independentisme d’arrel popular. Cal 

recordar que malgrat les seves causes segueixen obertes, mesos després de 

l’operatiu es van retirar els càrrecs més greus. El mal, tanmateix, ja estava fet. 

El mateix modus operandi d’aquell dimarts 10 d’abril de 2018, quan la Guàrdia Civil 

va posar en marxa una operació contra els CDR, i A.C. va veure’s forçat a l’exili i 

T.C. fou detinguda, s’ha repetit el dilluns 23 de setembre de 2019. Així, A. i T.C. 

són el clar precedent de l'operació d’aquest 23 de setembre de la Guàrdia Civil al 

Vallès i Osona. En aquesta ocasió, nou militants independentistes han estat 

detingudes acusades de voler cometre atemptats amb explosius. Sis d’elles a les 

comarca del Vallès Occidental, dues al Vallès Oriental i una d’Osona. De nou, 

l'Audiència Nacional i fa una de les seves operacions "preventives", en paraules de 

la pròpia Delegada del Govern Espanyol a Catalunya, T.C. Tanmateix, el dret penal 

no pot ser mai preventiu perquè es basa en fets passats i no pas en fantasies de 

futur. Com en el cas de l'A. i T. o en casos anteriors com l’operació Dixan, 

l'operació Piñata, els 3 de Gràcia o l'operació Pandora contra moviments 

anarquistes, amb les detencions d'aquest setembre de 2019 estem davant, un altre 

cop, d’un muntatge policial com ho van ser, i així s’ha demostrat els altres casos 

enumerats.  

Així doncs, denunciem la criminalització de la dissidència, la construcció de relats 

ficticis i la voluntat d’inocular la por entre la població. Quan queden pocs dies pel 

segon aniversari de l’1-O i la més que probable publicació de les sentències del 

judici del Tribunal Suprem, l’Estat espanyol torna a treure’s la careta i mostrar la 

seva autèntica columna vertebral: la negació de drets. 

És evident que les actuals vinculacions delictives estan, de nou, lligades a una 

campanya d’atac i criminalització dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i 

dels seus membres, que pretén crear un marc per poder legitimar la repressió i 

posar-los al punt de mira de la persecució política per poder justificar, també, la 

persecució judicial. No hi ha hagut miraments en inventar per part de determinats 

mitjans de comunicació relats interessadament exagerats amb l'afany de 

criminalitzar. Alhora, també és evident que l’actuació policial d’aquest dilluns 23 de 

setembre té clars objectius polítics. A les portes de les sentències del judici contra 

els presos polítics l’operació estatal contra l’independentisme té com a objectiu 

fomentar la por i, amb ella, la desmobilització popular. En d’altres paraules, 

l’objectiu és esmicolar la dissidència política.  

Com a institució que volem –democràtica i propera als veïns i veïnes– no podem 

mirar cap a un altre costat i davant l’abús de l’Estat, de la mateixa manera que ens 



 
 
 

 

 

manifestem quan ens escanya econòmicament o limita l’autonomia local, també és 

important manifestar-nos quan es vulneren drets fonamentals i s’aplica la força i el 

poder judicial per reprimir l’adversari polític i pretén generar falsos relats de 

violència terrorista.  

Per totes les raons exposades, els grups municipals Sumem Banyoles. proposem al 

Ple de l’Ajuntament de Banyoles l’adopció dels següents acords: 

1. Defensem com a forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, 

les mobilitzacions, la desobediència civil, resistent i no violenta, pròpia d'una 

democràcia madura. 

2. Rebutgem les actuacions policials desplegades al Vallès Occidental, Vallès 

Oriental i Osona.  

3. Exigim a la Fiscalia la llibertat immediata dels detinguts i la retirada de tots 

els càrrecs que, de manera evident, no s'ajusten a la naturalesa de les 

protestes ciutadanes en les que poden haver participat les detingudes.   

4. Exigim a l’Audiència Nacional que sobresegui l'expedient per la naturalesa 

desmesurada de les acusacions. 

5. Ens comprometem a fer costat als grups de suport que sorgeixin per fer 

costat les detingudes del 23 de setembre, així com a les seves famílies i 

amistats.  

6. Denunciem l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 

de les institucions judicials i emet judicis polítics contra activistes 

independentistes. 

7. Comunicar aquests acords als grups polítics i a la mesa del Parlament de 

Catalunya, al President de la Generalitat, al Conseller d'Interior de la 

Generalitat, al president del govern de l'Estat espanyol i als afectats i 

afectades. 

Resultat de la Moció: Moció d’Emergència sobre el suport a totes les 

detingudes el 23 de setembre de 2019. 16 vots a favor, (grups municipals 

JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles i Sumem Banyoles - Alternativa 

municipalista). 1 Abstenció, (grup municipal Convivència i Progrés).  

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a:  
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Precs i preguntes.  

El debat d’aquest punt, els podeu visionar a :  
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El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 

21:01h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 
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