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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Número:  4/2021 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 29 de març de 2021 
Horari: de 19:00 h a les 23:00 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 29 de març de 2021, es reuneixen de 
forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 

ASSISTENTS  

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

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE 
FEBRER 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 22 de febrer de 2021 s’aprova per unanimitat.   

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=00m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

PRESIDÈNCIA 

2. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA 33/2021, DEL DIA 3 DE FEBRER 
DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 
DE GIRONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 222/2020 (expedient 
X2020013618). 

L’Alcalde  dóna compte de la sentència 33/2021, de 3 de febrer, notificada en data 
16 de febrer de 2021, per la qual es desestima la demanda interposada per 
PROBANY S.L contra la resolució de l’Ajuntament de Banyoles 2020DECR002590 
per la que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació 
núm. 2020000700123 de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana per import de 4.976,58 €, en motiu de la transmissió de la 
propietat de la parcel·la de referència cadastral 0722909DG8602S0001RG i contra 
la resolució núm.2020DECR003511 per la que es va desestimar el recurs de 
reposició interposat contra la liquidació núm.2020000700233 de l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrens de Naturalesa Urbana per import de 4.628,46 € 
amb motiu de la transmissió de la propietat de la parcel·la de referència cadastral 
0722909DG8602S0001RG. 

La demandant al·legava que no s’havia produït un increment del valor de la finca, 
entre el període comprès des de la seva adquisició fins la seva alienació, que 
justifiqués l’aplicació i liquidació en concepte d’IIVTNU, ja que el preu d’adquisició 
de la finca fou més gran que el preu de venda, sol·licitant la devolució de l’import 
pagat (9.605,04 €) en concepte de devolució d’ingressos indeguts pel pagament de 
les liquidacions notificades i nova emissió de les liquidacions tributàries. 
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L’Ajuntament de Banyoles es va oposar argumentant que els actes administratius 
eren plenament ajustats a dret. 

La sentència conclou que existeix increment de valor en la transmissió efectuada 
per la part actora i, per tant, es produeix el fet imposable de l’IIVTNU, essent 
correcte el càlcul realitzat per l’Ajuntament de Banyoles  (aplicació dels articles 
104.1 i 107, apartats 1,2 i 4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, d’acord amb la STS 419/2019, de 27 de març de 2019). La part recurrent 
no ha aportat cap prova de que no ha existit increment de valor amb la transmissió 
efectuada. 

Imposició de costes a la part recurrent : 300 €. 

Contra aquesta sentència no es pot interposar cap recurs. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=00m52s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  

3. DONACIÓ DE COMPTE DE LA SENTÈNCIA 675/2021, DE 18 DE FEBRER DE 
2021, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ QUARTA, EN EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ NÚMERO 262/2019 (expedient X2018002195). 

L’Alcalde dóna compte de la sentència 675/2021, de 18 de febrer, notificada en 
data 24/02/2021, per la que es desestima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. 
PAAF contra la sentència 44/2019, del jutjat contenciós administratiu de Girona, 
desestimatòria del recurs interposat contra la resolució de l’Alcaldia de Banyoles de 
data 15 de gener de 2018 per la qual es desestima el recurs de reposició presentat 
contra la valoració i relació de llocs de treball amb especificació de les retribucions a 
percebre a partir del mes de gener de 2018.  

Antecedents:  

L’objecte del recurs del recurrent, i desestimat per la sentència d’instància de data 
11 de febrer de 2019, és el reconeixement del dret a percebre el complement de 
destí de nivell 20 i la diferència de retribucions econòmiques xifrada en l’import de 
de 197 €, com a complement personal transitori. La sentència recorreguda exposa  
els nivells que tenen assignats els caporals  de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Banyoles, i l’assignació d’un complement especial, que absorbeix els complements 
que percebien amb anterioritat sense que es vulneri cap norma reglamentària o 
acord pactat. Es declara que no s’han acreditat les funcions professionals que 
s’al·leguen en el recurs, sent les mateixes que realitzava anteriorment i en el 
moment en què planteja la reclamació, on té reconegut el nivell 18, ni s’ha provat 
que per la valoració i nova RPT percebi menys ingressos econòmics.  
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La sentència 44/2019 apel·lada, desestimava la demanda en atenció a les següents 
consideracions: 

 S’ha acreditat que les funcions que realitza l’actor són les pròpies de caporal, 
corresponent-li el nivell 18, que és el que té assignat. 

 S’ha acreditat que les funcions que estava realitzant abans de la valoració de 
llocs de treball són les mateixes que realitza. 

 No s’ha acreditat que com a conseqüència de la valoració i relació de llocs de 
treball percebi menys ingressos. 

 No li causa cap perjudici el fet que a conseqüència de la nova valoració i 
relació de llocs de treball els seus companys hagin passat del nivell 16 al 18 
i es mantingui al recurrent en el nivell de complement de destí 18, ja que 
tots ells realitzen les mateixes funcions. 

 

La sentència número 675/2021, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala 
del contenciós administratiu, secció Quarta, desestima la pretensió del recurrent, 
confirmant la sentència 44/2019, per quant concorre una causa d’inadmissibilitat, 
en no superar la quantia del procés l’import de 30.000 € establert en l’article 81.1.c 
de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa. 

Imposició de costes: S’imposen en l’import màxim de 500 €. 

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació davant el Tribunal 
Suprem. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a : 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=01m26s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  

4. DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2020 DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I DELS CONSORCIS 
ADSCRITS I DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA 
FISCALITZACIÓ DURANT L’EXERCICI 2020 (expedient X2021001592) 

L’Alcalde dona compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 de 
l’Ajuntament de Banyoles i dels consorcis adscrits i de l’informe d’intervenció sobre 
l’exercici de la fiscalització durant l’exercici 2020, en els termes següents: 

Atès que la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
2020, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 
2021DECR000783 de data 21 de febrer de 2021. 
 
Atès que s’ha procedit a aprovar també la liquidació del Pressupost el Consorci de 
l’Estany de l’exercici 2020, ens adscrit a l’Ajuntament, per Decret de Presidència 
núm.  2021PRES000020 de 19 de febrer de 2021. 
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Atès que també s’ha procedit de la mateixa manera a aprovar a la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2020 del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles 
mitjançant Decret de Presidència núm. 16 de data 18 de febrer de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 15.6, 27.2 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local. Aquest RD va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
Primer. Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament de  Banyoles de l’exercici 2020 de conformitat amb 
l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Segon. Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost del Consorci de l’Estany de l’exercici 2020 de conformitat amb l’article 
191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Tercer. Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles de l’exercici 2020 de 
conformitat amb l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del 
RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Quart. Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació amb el resultat de 
l’exercici de la funció fiscalitzadora i dels resultats del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al 
requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=02m25s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=03m06s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=04m36s 
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=06m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

El Ple es dona per assabentat.  
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5. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 847/2021, DE 24 DE FEBRER, 
MITJANÇANT EL QUAL S’APROVA LA CONCERTACIÓ AMB L’ENTITAT 
FINANCERA CAIXABANK, SA D’UN PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER 
FINANÇAR PART DEL PROGRAMA D’INVERSIONS DELS PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2021 (expedient X2021000640). 

L’Alcalde dona compte decret d’alcaldia núm. 2021DECR000847, de data 24 de 
febrer de 2021, pel que s’aprova la concertació  amb l’entitat financera CAIXABANK 
SA d’un préstec a llarg termini, per import de 1.700.000 €, per finançar part del 
programa d’inversions del pressupost de l’exercici 2021, i que diu així: 
 
“ DECRET D’ALCALDIA 
 
Vista la necessitat de finançar part del programa d’inversions a realitzar en 
l’exercici 2021, i d’acord amb la base d’execució 25ª del Pressupost Municipal, 
aprovat pel Ple Municipal de 9 de desembre de 2020, en la qual es preveu i 
autoritza un endeutament a llarg termini fins a la quantitat de 1.700.000€. 
 
Vistes les ofertes presentades per dues entitats financeres i l’informe tècnic emès 
pel Tresorer municipal en relació a aquestes ofertes. 
 
Atès el que disposen els articles 52 i 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
pel que fa al règim jurídic, competències i règim d’autorització per les operacions 
de crèdit a llarg termini. 
 
Vist l’informe de control permanent no planificable relatiu a la concertació 
d’operacions de crèdit a llarg termini.  
 
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència, 
 
DECRETA: 
 
Primer.-  Aprovar la concertació, amb l’entitat CAIXABANK SA, d’un préstec a llarg 
termini d’acord amb les condicions i demés clàusules de la proposta de contracte  
que figura a l’expedient, amb el següent detall: 
 
* Import  :   1.700.000 € 
* Termini  :   10 anys amortització   
* 1a amortit.  :   31-12-2021 
* Amortització :   Quotes constants trimestrals  
* Interès   :   Tipus Variable 
* Referència  :   Euribor a 3 mesos + 0,56 % 
* Liquidacions :   Trimestrals naturals  
* Comissions  :   Exempt  
* Fedatari  :   Secretari Municipal 
 
Segon.-  Facultar a l’Alcalde-President, assistit pel secretari de la corporació per la 
signatura d’aquest préstec. 
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Tercer.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri i comunicar-ho a la Direcció General de Política Financera de conformitat 
amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’ abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.” 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=09m06s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=09m24s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=09m36s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es donar per assabentat.  
 
6. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 836/2021, DE 23 DE FEBRER, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2021 PER LA 
INCORPORACIÓ PARCIAL SEGONA DE ROMANENTS DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020  ( expedient X2021002149). 

L’Alcalde dona compte de l’aprovació de la modificació de crèdits 6/2021, per la 
incorporació parcial segona de romanents de crèdits del pressupost 2020, aprovada 
per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000836 de data 23 de febrer de 2021, i que 
diu així: 
 
“ DECRET D’ALCALDIA 
 
(De la anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 2020 se’n deriva un conjunt de 
partides la gestió de les quals indica que cal incorporar a l’exercici següent, donat 
que es troben finançades amb recursos afectats, ja sigui endeutament, subvencions 
o RTDG d’exercicis anteriors, i en algun cas fins i tot es troben en estat 
d’adjudicació i/o compromís, executant -se materialment l’obra o el 
subministrament, el que provoca la impossibilitat de reconèixer l’obligació fins a la 
presentació de la corresponent certificació d’obra o factura. 
 
Per decret núm. 2021DECR000362 de data 27 de gener de 2021, es va aprovar una 
incorporació anticipada d’aquells projectes amb finançament afectat que no es 
podien esperar a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2020 
 
Les partides que es troben en aquesta situació són: 
 

Crèdit no    Crèdit   Crèdit a  
Aplicació   Descripció Compromès Compromès Incorporar 

12 92000 62203 
ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPRA 
EDIFICI (EDIFICI C/CANAT, 72) 82.500,00 0,00 82.500,00 
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12 92000 62504 
ADMINISTRACIÓ GENERAL. MOBILIARI 
DEPENDÈNCIES CASA LA VILA 5.226,60 0,00 5.226,60 

12 92000 62201 
ADMINISTRACIÓ GENERAL. REHAB. CASA 
CONSISTORIAL I ALTRES DEP 72.852,71 1.246,30 74.099,01 

21 17100 60903 PARCS I JARDINS. PARCS INFANTILS 1.181,89 0,00 1.181,89 

21 17200 61901 
ROM. 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. 
REC MAJOR 16.214,93 283.497,33 299.712,26 

21 17200 61902 
ROM. 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. 
ROTULACIÓ ITINERARI REC MAJ 13.742,00 0,00 13.742,00 

21 17200 62500 
ROM. 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. 
JOCS D'AIGUA REC MAJOR 6.415,86 35.332,00 41.747,86 

21 17201 61915 
MILLORA MEDI AMBIENT. ARRANJAMENT 
SOBREEXIDOR RIU TERRI 57.210,00 0,00 57.210,00 

21 17201 61916 
MILLORA MEDI AMBIENT. ARRANJAMENT 
RIERA CANALETA 22.930,00 0,00 22.930,00 

21 17201 61911 
MILLORA MEDI AMBIENT. PROJ.MILLORA 
INFRAESTRUC. PARC DRAGA 4.657,74 641,30 5.299,04 

21 17201 61912 
MILLORA MEDI AMBIENT. MILLORA REGS 
I ESTANY 4.203,51 18.842,37 23.045,88 

21 43200 63400 
PROM. TURÍSTICA. INVERSIONS BARCA 
TIRONA 2.104,80 90.895,20 93.000,00 

23 15100 60000 
ROM. 2018. URBANISME. EXPROPIACIÓ 
TERRENYS 8.311,08 0,00 8.311,08 

23 15100 61998 
ROM. 2019. URBANISME. PROJ. 
PATRIMONI DEL SÒL 158.419,42 0,00 158.419,42 

23 15100 61999 
ROM. 2018. URBANISME. ADQ. MOLÍ 
DELS PARARIRES (M. VICTORIA) 3.443,27 0,00 3.443,27 

23 15100 64001 
ROM. 2018. URBANISME. REDACCIÓ 
PROJECTE POUM 0,00 45.872,89 45.872,89 

23 15100 64004 
ROM. 2018. URBANISME. PROJECTES 
URBANÍSTICS I OBRES 0,00 8.421,60 8.421,60 

23 15100 64003 
URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I 
OBRES 39,66 47.031,48 47.071,14 

23 15210 62202 
HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ 
PISOS SOCIALS 3.919,99 0,00 3.919,99 

31 15320 61908 
PAVIMENTACIÓ VP. REPOSICIÓ I MILLORA 
VIES PÚBLIQUES 1.707,21 0,00 1.707,21 

31 15320 61910 
PAVIMENTACIÓ VP. ADQUISICIÓ 
MOBILIARI URBÀ 61,66 2.226,35 2.288,01 

31 16000 61901 
CLAVEG. PROJ. DESGUÀS CAL GENERAL-
LLIBERTAT-CABAL REC C TEIX 108.420,70 467.580,30 576.001,00 

31 16500 61904 
ENLLUMENAT PÚBLIC. MILLORA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00 8.156,98 8.156,98 

31 16599 61904 
ROM. 2018. ENLLUM. PÚB. PROJ. ESTALVI 
ENERGÈTIC 1.493,00 0,00 1.493,00 
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32 45901 61910 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA. SENYALITZACIÓ 
VIES PÚBLIQUES 494,27 5.495,76 5.990,03 

40 33000 62500 CULTURA. MOBILIARI EQUIPAMENTS 995,37 0,00 995,37 

40 33300 63301 
ROM. 2019. EQUIP. CULTURALS. 
CLIMATITZACIÓ (IFS 2019) 5.178,46 0,00 5.178,46 

40 33300 68201 
ROM. 2019. EQUIP.CULTURALS. REHAB. 
EDIFICI EL TINT (IFS 2019 15.087,22 0,00 15.087,22 

40 33301 62246 MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL 490.000,00 0,00 490.000,00 

40 33301 62300 
ROM. 2018. INSTAL.LACIONS MUSEU 
ARQUEOLÒGIC 2.544,97 0,00 2.544,97 

40 33600 62204 
ROM. 2019. ARUQOLOGIA. PROJECTE 
RECERCA QUADRIENNAL DRAGA 9.396,71 0,00 9.396,71 

40 33600 62205 
ROM. 2019. PROJECTE QUADRIENNAL 
VILAUBA 2.750,15 0,00 2.750,15 

42 32000 62208 
EDUCACIÓ. CONDICIONAMENT 
EQUIPAMENS EDUCATIUS 4.685,72 0,00 4.685,72 

44 23102 62211 
ROM. 2018. CASALS DE BARRI. OBRES 
REHAB. C. CÍVIC ST. PERE 2.911,41 0,00 2.911,41 

21 17100 76100 
PARCS I JARDINS. DG PROJECE VIES 
VERDES 288,06 161.711,94 162.000,00 

      T O T A L  DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . .  1.109.388,37 1.176.951,80 2.286.340,17 
 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril,  
 
Vist l’informe de la Interventora Municipal) 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA 
 
 
(PRIMER,- Aprovar la modificació del pressupost de l’exercici corrent 6/2021 per 
incorporació parcial segona de romanent de crèdits del pressupost 2021, quedant 
les noves partides com segueix: 
 
A l’Estat de Despeses del Pressupost 2021 s’hi incorporen les següents partides: 
 

Crèdit a  
Aplicació   Descripció Incorporar 

12 92000 62204 
ROM. 2020. ADMINISTRACIÓ GENERAL. COMPRA 
EDIFICI (EDIFICI C/CANAT, 72) 82.500,00 

12 92000 62504 
ADMINISTRACIÓ GENERAL. MOBILIARI DEPENDÈNCIES 
CASA LA VILA 5.226,60 
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12 92000 62201 
ADMINISTRACIÓ GENERAL. REHAB. CASA 
CONSISTORIAL I ALTRES DEP 74.099,01 

21 17100 60903 PARCS I JARDINS. PARCS INFANTILS 1.181,89 
21 17200 61901 ROM. 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. REC MAJOR 299.712,26 

21 17200 61902 
ROM. 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. ROTULACIÓ 
ITINERARI REC MAJOR 13.742,00 

21 17200 62500 
ROM. 2019. MILLORA MEDI AMBIENT. JOCS D'AIGUA 
REC MAJOR 41.747,86 

21 17201 61915 
ROM. 2020. MILLORA MEDI AMBIENT. ARRANJAMENT 
SOBREEXIDOR RIU TERRI 57.210,00 

21 17201 61916 
ROM. 2020. MILLORA MEDI AMBIENT. ARRANJAMENT 
RIERA CANALETA 22.930,00 

21 17201 61911 
MILLORA MEDI AMBIENT. PROJ.MILLORA 
INFRAESTRUC. PARC DRAGA 5.299,04 

21 17201 61912 MILLORA MEDI AMBIENT. MILLORA REGS I ESTANY 23.045,88 

21 43200 63400 
ROM. 2020. PROM. TURÍSTICA. INVERSIONS BARCA 
TIRONA 93.000,00 

23 15100 60000 ROM. 2018. URBANISME. EXPROPIACIÓ TERRENYS 8.311,08 
23 15100 61998 ROM. 2019. URBANISME. PROJ. PATRIMONI DEL SÒL 158.419,42 

23 15100 61999 
ROM. 2018. URBANISME. ADQ. MOLÍ DELS PARARIRES 
(M. VICTORIA) 3.443,27 

23 15100 64001 ROM. 2018. URBANISME. REDACCIÓ PROJECTE POUM 45.872,89 

23 15100 64004 
ROM. 2018. URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I 
OBRES 8.421,60 

23 15100 64003 URBANISME. PROJECTES URBANÍSTICS I OBRES 47.071,14 
23 15210 62202 HABITATGE. ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ PISOS SOCIALS 3.919,99 

31 15320 61908 
PAVIMENTACIÓ VP. REPOSICIÓ I MILLORA VIES 
PÚBLIQUES 1.707,21 

31 15320 61910 PAVIMENTACIÓ VP. ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ 2.288,01 

31 16000 61901 
ROM. 2020. PROJ. DESGUÀS CAL GENERAL-LLIBERTAT-
CABAL REC C TEIX 576.001,00 

31 16500 61904 
ENLLUMENAT PÚBLIC. MILLORA DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC 8.156,98 

31 16599 61904 ROM. 2018. ENLLUM. PÚB. PROJ. ESTALVI ENERGÈTIC 1.493,00 

32 45901 61910 
ROM. 2020. SENYALITZACIÓ VIÀRIA. SENYALITZACIÓ 
VIES PÚBLIQUES 5.990,03 

40 33000 62500 ROM. 2020. CULTURA. MOBILIARI EQUIPAMENTS 995,37 

40 33300 63301 
ROM. 2019. EQUIP. CULTURALS. CLIMATITZACIÓ (IFS 
2019) 5.178,46 

40 33300 68201 
ROM. 2019. EQUIP.CULTURALS. REHAB. EDIFICI EL TINT 
(IFS 2019 15.087,22 

40 33301 62246 MACB. OBRES RESTAURACIÓ FINAL 490.000,00 
40 33301 62300 ROM. 2018. INSTAL.LACIONS MUSEU ARQUEOLÒGIC 2.544,97 
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40 33600 62204 
ROM. 2019. ARUQOLOGIA. PROJECTE RECERCA 
QUADRIENNAL DRAGA 9.396,71 

40 33600 62205 ROM. 2019. PROJECTE QUADRIENNAL VILAUBA 2.750,15 

42 32000 62208 
ROM- 2020. EDUCACIÓ. CONDICIONAMENT 
EQUIPAMENS EDUCATIUS 4.685,72 

44 23102 62211 
ROM. 2018. CASALS DE BARRI. OBRES REHAB. C. CÍVIC 
ST. PERE 2.911,41 

21 17100 76100 ROM. 2020. PARCS I JARDINS. DG PROJECE VIES VERDES 162.000,00 
      T O T A L  DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.286.340,17 
 
 
A l’Estat d’Ingressos del Pressupost 2021 s’hi incorporen les següents partides: 
 
Partida   Denominació Import 

21   75084 
ROM.2020 TCG PLA FOMENT TERRITORIAL 
TURISME-REC MAJOR 

253.488,57 

23   76160 ROM.2020 TCD HABITATGE 3.919,99 

31   75081 ROM.2020 TCG PUOIS CLAVEG. PROJ. DESGUÀS 
CAL GENERAL-LLIBERTAT-CABAL REC C TEIX 

250.000,00 

40   76182 ROM 2020 TCD CONVENI MACB 2020 250.000,00 

11   87010 
ROM.TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT 
AFECTAT 

1.528.931,61 

      T O T A L  INGRESSOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.286.340,17 
 
 
SEGON,- Deixar l’estat d’execució de les despeses que motiven la incorporació del 
romanent de crèdit en la mateixa fase en que es troben a la data de 31 de 
desembre de 2020, ja sigui com a despesa compromesa, ja sigui com a despesa 
autoritzada o com a crèdit reservat. 
 
TERCER,- Donar compte al proper Ple de l’ Ajuntament la present resolució, en els 
termes legalment establerts.” 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=10m14s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=10m29s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=10m50s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  
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7. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 1059/2021, DE 12 DE 
MARÇ, D’APROVACIÓ I REMISSIÓ DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG 
TERMINI 2022-2024 (expedient X2021002969). 

L’Alcalde dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECR001059 de data 12 
de març de 2021, d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 
2022-2024, d’acord amb l’article 6 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, i que 
diu així: 

“ DECRET D’ALCALDIA 
 
Vist que l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions del 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat, estableix al seu article 6 l’obligació 
d’enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals s’emmarcarà 
l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.  
 
Atès que la remissió de la informació s’ha de fer, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre 
esmentada, per mitjans electrònics i amb signatura electrònica, mitjançant l’ oficina 
virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència 
 
DECRETA 
 
Primer. Aprovar els Plans Pressupostaris a mig termini 2022-2024 que consten a 
l’annex, elaborats tècnicament pels serveis d’Intervenció, als efectes del seu 
enviament al Ministeri d’Hisenda, en compliment de l’article 6 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 Pressupostària i Sostenibilitat. 
 
Segon. Autoritzar a la Intervenció a la remissió dels Plans Pressupostaris a mig 
termini 2022-2024, mitjançant signatura electrònica, a través de l’oficina virtual 
del Ministeri d’Hisenda. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest decret, en la primera sessió que es celebri del Ple 
de la Corporació de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Això ho signa i ho mana el senyor Alcalde-President.”. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a : 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=10m54s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=11m07s 
Gemma Feixas (JxCAT)  
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https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=11m28s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  

8. DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del dia 15 de febrer de 
2021 fins al dia 19 de març de 2021, concretament, des del número 682, de data 
15 de febrer de 2021 fins al número 1156, de data 19 de març de 2021. 
Accessibles tots ells, en format electrònic, des de la carpeta de les regidores i 
regidors.  

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=11m53s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

El Ple es dona per assabentat.  
 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

 

9. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS EDUCACTIUS A 
L’EQUIPAMENT EDUCATIU LA BALCA-CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL 
(CEM), MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA COM A CONSEQÜÈNCIA 
DE LES MESURES ADOPTADES PER LA CRISI SANITÀRIA DERIVADA DE LA 
COVID 19 (expedient X2017001240). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora d’Educació, 
que 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 el 
30 de juny de 2021). 
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II. En data 4 de desembre de 2020 (registre d’entrada municipal E2020017971) la 
societat SUARA Serveis Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL) presenta un 
escrit on sol·licita: 
 

1. La modificació del contracte per tal de restablir el trencament de 
l’equilibri econòmic de la concessió provocada per l’increment de 
costos de personal respecte als costos inicials previstos en el contracte 
de concessió, a causa de la crisi sanitària del COVID-19. 

2. L’import previst de la modificació és de 28.302,97 € 
(3.144,77€/mensuals previst x 9 mesos).  

3. Que l’import de la modificació s’aboni a Suara mensualment, com a 
contraprestació del servei prestat, a mesura que es justifiquin els 
costos extraordinaris assumits. 

 
III. En data 10 de desembre de 2020 la tècnica d’educació de l’Ajuntament emet 
informe on exposa que és necessari reorganitzar el servei de l’escola bressol, tot 
incrementant el personal que el presta per tal de donar compliment a les mesures 
de funcionament d’aquests centres establertes per la Generalitat de Catalunya i 
conclou el següent: 
 

1) Tal i com consta a l’acta de la comissió de seguiment de la concessió 
reunida en data 4/11/2020, es considera necessari tramitar una 
modificació del contracte arran de circumstàncies extraordinàries i 
imprevistes produïdes per la crisi sanitària.  
 
2) Informa favorablement la sol·licitud de la concessionària d’equilibri 
econòmic del contracte amb el que això comporta:  
 

1.Modificació del contracte perquè les mesures adoptades afecten 
el seu règim financer i s’ha de mantenir l’equilibri econòmic del 
contracte. 
 
2. Aprovació i pagament per part de l’Ajuntament de l’increment 
de 3.144,77 Euros mensuals per un període de 9 mesos, en 
concepte de costos extraordinaris, a mesura que es vagin 
justificant.  

 
IV. Com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID 19 s’han vist 
afectades les previsions sobre la despesa de personal necessària per l’execució del 
contracte, i, tal i com consta en l’informe emès per la tècnica d’educació, a fi de 
poder complir amb l’organització que estableixen les instruccions d’inici de curs i la 
normativa de la Generalitat de Catalunya, Pla d’actuació pel curs 2020-2021 per a 
centres educatius en el marc de la pandèmia, aquestes despeses s’han vist 
incrementades. 
 
V. Consta en l’expedient l’informe emès per la secretària municipal i l’informe de 
conformitat de la Intervenció municipal. 
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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.- 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. 

III.- 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. 
 
IV.- 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. I l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació ja que cal tenir 
present que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2013, 
va delegar a la Junta de Govern Local la tramitació i procediment d’adjudicació, de 
la formalització i de l’execució del contracte de la concessió administrativa, sense 
que es delegués la modificació del contracte administratiu.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

PRIMER.- 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 adoptades per la crisi sanitària derivada de la COVID 19 que han 
comportat un increment de despeses de personal per tal de donar compliment a la 
normativa de la Generalitat de Catalunya, que suposa un increment total de 
28.302,97 € pel curs 2020-2021 i compensar econòmicament per aquest import al 
concessionari. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 28.302,97 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2021.42.32315.22799 “Escola Bressol La Balca. Contr. 
prest. serv. escola bressol” (núm. d’operació prèvia 920210000605).  
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TERCER.- 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 1.415,15 € de 
conformitat amb el que estableix l’article 99.3 del TRLCSP. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la societat Suara Serveis, SCCL, adjudicatària del 
contracte, i citar-la per a la formalització de la modificació del contracte. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte adjudicat al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat, d’acord amb l’article 333 del TRLCSP. 
 
SETÈ.- 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. 
  
VUITÈ.- Traslladar aquest acord a la responsable del contracte, a la Intervenció 
municipal i a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=12m04s 
Miquel Noguer (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=12m45s 
Ester Busquets (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=13m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=13m57s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=14m08s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=14m11s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.  

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

10. DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DEL RESTABLIMENT DE L’EQUILIBRI 
ECONÒMIC DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS QUE DEPENEN DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES  (expedient X2017001595). 

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

ANTECEDENTS DE FET 

I. En data  25/07/2016, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 
serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen de 
l’Ajuntament de Banyoles a favor de la societat mercantil Ilunion Limpieza y Medio 
Ambiente S.A en ser l’oferta més avantatjosa econòmicament, per un import de 
1.671.938,33 € IVA exclòs i 2.023.045,38 €  (IVA inclòs) per un període de 4 anys 
a partir del dia 1 de setembre de 2016, podent prorrogar-se de forma expressa, per 
períodes anuals, fins a un màxim de 2 anys més. 
 
II. En data 07/07/2020, per resolució d’Alcaldia 2020DECR002687, es va resoldre 
iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte 
administratiu del servei de neteja dels equipaments municipals, donant trasllat als 
Serveis Tècnics municipals per tal de que es procedís a l’elaboració del 
corresponent plec de prescripcions tècniques i es quantifiqués el preu del nou 
contracte. 
 
III. En data 9/07/2020 registre d’entrada E2020009735 l’empresa Ilunion Limpieza 
y Medio Ambiente, S.A va presentar un escrit manifestant la seva oposició a la 
pròrroga d’un any, tot acceptant mantenir la prestació del servei fins que es produís 
una nova adjudicació del mateix i comencés la seva execució. 
 

IV. En data 27/7/ 2020, el Ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar la 
continuïtat de la prestació de serveis de neteja als edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat amb l’empresa 
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22 d’agost de 2016, per raons 
d’interès públic, fins la data de formalització d’un nou contracte amb l’adjudicatari 
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d’una nova licitació pública, per l’interès públic que suposa que la seva prestació no 
quedés interrompuda. 

V. En data 15/01/2021, registre d’entrada E2021000768, la societat mercantil 
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente S.A ha presentat un escrit on exposa que:  
 

 En data 22/08/2016 es va subscriure un contracte de serveis de neteja dels 
edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles per un termini de 4 anys.  

 Que la clàusula 10 del plec de clàusules administratives, econòmiques i 
tècniques particulars preveia la possibilitat de pròrrogues, de forma 
expressa, per períodes anuals per un període de dos anys més, previ acord 
exprés i voluntari d’ambdues parts. 

 Que Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A, va manifestar mitjançant escrit 
de data 9/07/2020 la seva oposició a la pròrroga del contracte, si bé va 
acceptar continuar en la prestació del servei amb el compromís manifestat 
per la Corporació de que el nou contracte es formalitzaria abans de la 
finalització de l’any 2020. 

 Que en data 27/07/ 2020,  el ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar la 
continuïtat de la prestació de serveis de neteja als edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat amb 
l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22/08/ 2016, per 
raons d’interès públic, fins la data de formalització d’un nou contracte amb 
l’adjudicatari d’una nova licitació pública, per l’interès públic que suposava 
que la seva prestació no quedés  interrompuda. 

 Que en el mateix acord es va aprovar la despesa corresponent a la prestació 
del servei per part de l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A pels 
mesos de setembre a desembre de 2020, per un import de  179.189,44 € 
(IVA inclòs). 

 Que ha transcorregut el termini pel qual l’esmentada despesa va estar 
aprovada i , en no haver estat adjudicat el contracte de la nova licitació del 
servei de neteja, manifesta que s’ha trencat l’equilibri econòmic del 
contracte que venen suportat des de fa diversos anys, en haver-se 
incrementat notablement des de l’adjudicació del servei, els costos que han 
d’assumir com a conseqüència de la prestació del servei. 
L’empresa acompanya com annex núm. 1 el compte d’explotació de 
l’exercici 2019, en que el contractista manifesta que les pèrdues es 
quantifiquen en 58.469, 25€ per l’exercici 2019 i 41.384,20 € per l’exercici 
2020. Respecte l’exercici 2021 no es preveu que les circumstàncies que han 
provocat aquestes pèrdues millorin, i que són: increment en un 32 % 
d’absentisme per baixes d’IT i increment de l’IPC dels anys vigents de 
contracte (7%) no repercutit a l’Ajuntament. 

 
I sol·licita que l’Ajuntament de Banyoles estimi la sol·licitud de modificar el preu del 
contracte, augmentant el preu actual en un 32,5 % fins arribar als 49.054,84 € 
mensuals (IV no inclòs) en haver-se produït una ruptura de l’equilibri econòmic del 
contracte. 
 
VI. Consta en l’expedient l’informe dels Serveis Jurídics Municipals que es transcriu  
a continuació: 

“(...) 
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NORMATIVA APLICABLE 
 
I. La normativa a considerar és la següent: 
 

 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). 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial 
Decret 1098/2001). 

 Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars que 
regeixen la contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles. 

 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
 
PRIMERA.- NORMATIVA CONTRACTUAL 
 
La LCSP va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018 i de conformitat amb el que 
disposa la seva Disposició Transitòria 1ª els contractes administratius adjudicats 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran, quant 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).  
 
 
SEGONA.- NORMATIVA QUE REGULA LA REVISIÓ DE PREUS  DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS 
 
2.1.-  Com a qüestió prèvia, i en tractar-se d’un contracte de serveis, la possibilitat 
de restablir l’equilibri econòmic del contracte s’ha de desestimar, ja que únicament 
està previst pel contracte de gestió de serveis públics, de conformitat amb el que 
disposa l’article 282 del TRLCSP.  

2.2.La clàusula 9.5 del plec  de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
particulars que regeix el contracte administratiu dels serveis de neteja d’edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles disposa: 

“9.5. Revisió de preus: 1. Règim. El preu del contracte podrà ser objecte de revisió 
quan s’hagi executat, com a mínim, el 20 % del seu import i hagi transcorregut un 
any des de la seva formalització, i de conformitat amb el canvi de règim de revisió 
dels contractes del sector públic que disposa la Llei 22/2013, de 23 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat en la disposició addicional 88 ª: Desindexació 
respecte dels índexs generals de contractes del sector públic. 

2. Sistema. Arran de l’aplicació de la Llei esmentada en el paràgraf anterior, en el 
cas que es justifiqués, per variacions excepcionals dels costos dels factors, la 
necessitat de procedir a la revisió de preus, no es podrà aplicar cap índex general 
de preus o fórmula que l’inclogui. La revisió haurà de reflectir, necessàriament, 
l’evolució dels costos, sense que es considerin motiu de revisió l’increment del cost 
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de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o d’estructura o el benefici 
industrial (article 91.1 del TRLCSP).” 

2.3.L’article 91.1 del TRLCSP disposava que les fórmules de revisió dels preus que 
es preveiessin en els plecs: “ (...) No s’inclouran en elles el cost de la mà d’obra, 
els costos financers, les despeses generals o d’estructura ni el benefici industrial”, 
de la qual cosa es dedueix que l’increment dels costos laborals no pot ser 
indemnitzat al contractista per aquesta via. Aquest mateix criteri fou establert per 
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, en el seu informe 
25/02, de 20 de juny, sobre la repercussió en el preu del contracte per revisió de 
preus d’increments de costos derivats de convenis col·lectius de treball, quan la 
fórmula habitual de revisió era l’Índex de Preus al Consum, i tampoc es 
contemplava, el cost de la mà d’obra com factor de revisió.  

En conseqüència, el possible increment dels costos laborals durant l’execució del 
contracte ha de ser contemplat pels licitadors a l’hora de presentar les seves 
ofertes, sense que sigui possible la seva compensació en un moment posterior. 

El contractista realitza la seva petició adjuntant els comptes d’explotació dels anys 
2019 i 2020, argumentant que les circumstàncies que han provocat les pèrdues 
econòmiques   han estat : l’increment en un 32 % de l’absentisme provocat per 
baixes d’IT i increment de l’IPC dels anys vigents de contracte (7%) no repercutit a 
l’ajuntament. 

Tals circumstàncies no estan previstes en la clàusula 9.5 del plec de clàusules 
administratives, econòmiques i tècniques particulars de contracte ni en l’article 91.1 
del TRLCSP .En cap cas es pot fer referència a l’índex general de preus i / o 
l’absentisme provocat per baixes d’IT per demanar revisió de preus. 

D’acord amb el principi “pacta sunt servanda”, les obligacions que neixen dels 
contractes tenen força de llei entre les parts contractants i s’han de complir d’acord 
amb aquestes. Aquest principi d’immutabilitat del contracte està recollit a l’article 
209 del TRLCSP (actual article 189 de la LCSP): “els contractes s’han de complir 
d’acord amb les seves clàusules, sens perjudici de les prerrogatives establertes per 
la legislació en favor de les administracions públiques”. 

D’altra banda, una altra premissa essencial pròpia dels contractes públics és 
l’atribució al contractista dels risc i ventura del contracte (article 215 TRLCSP i 
article 197 del LCSP). Aquest principi porta inherent un element d’aleatorietat dels 
resultats econòmics del contracte.  

TERCERA.- ACORD DE CONTINUÏTAT DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
NETEJA ALS EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS QUE DEPENEN 
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

El ple de l’Ajuntament de Banyoles, en sessió plenària del dia 27/07/2021 va 
acordar :  

“PRIMER.- Aprovar la continuïtat de la prestació de serveis de neteja als edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles 
formalitzat amb l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22 
d’agost de 2016, per raons d’interès públic, fins la data de formalització d’un nou 
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contracte amb l’adjudicatari d’una nova licitació pública, per l’interès públic que 
suposa que la seva prestació no quedi interrompuda. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa total de 179.189,44 € (IVA inclòs) amb 
l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. corresponent a la prestació del 
servei de neteja dels edificis municipals durant els mesos de setembre a desembre 
2020, d’acord amb el quadre següent.…). 

L’acord de ple disposa aprovar la continuïtat de la prestació dels serveis de neteja “ 
per raons d’interès públic, fins la data de formalització d’un nou contracte amb 
l’adjudicatari d’una nova licitació pública, per l’interès públic que suposa que la seva 
prestació no quedi interrompuda”.. 

L’Ajuntament de Banyoles va actuar en defensa de l’interès públic i general i, 
alhora, va resoldre incoar l’expedient administratiu per iniciar la tramitació del 
contracte administratiu del servei de neteja dels equipaments municipals per tal de 
licitar el nou contracte ( decret d’Alcaldia 2020DECR002687 de 07/07/2020). La 
reserva de crèdit que consta en el segon punt de l’acord plenari és una previsió 
pressupostària referent a l’any 2020, contemplant-se en el pressupost de l’exercici 
pressupostari de l’any 2021 el crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa 
que es derivi de l’execució del contracte fins a la formalització del nou contracte 
administratiu.” 

VII. D’acord amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’ú d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acceptació d’informes o 
dictàmens servirà de motivació a la resolució quan s’incorporin al seu text. 

VIII. L’òrgan competent és el Ple de la Corporació ja que el Ple de l’Ajuntament, en 
sessió ordinària del dia 25 de gener de 2016 va delegar en la Junta de Govern Local 
únicament la tramitació del procediment d’adjudicació.  

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.-  Desestimar  la sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic del 
contracte de serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que 
depenen de l’Ajuntament de Banyoles per part de l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE,SA ( expedient X2017001595) en base als motius que consten en 
la part expositiva aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y 
MEDIOAMBIENTE,SA. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord al responsable del contracte, a la Intervenció 
municipal i a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
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El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=14m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=14m33s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=15m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=15m29s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=15m39s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=15m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

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

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

11. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA 
DE L’ESTANY PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE 
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS (expedient 
X2021002643). 

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

ANTECEDENTS DE FET 

I.- Per Acord de Ple de l’Ajuntament de Banyoles, de data 29 de setembre 2004, es 
va acordar delegar la gestió del servei de recollida selectiva de residus municipals i 
es va aprovar el Conveni de delegació per a la gestió del servei de recollida 
selectiva de residus municipals que comprèn els residus comercials (fracció 
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orgànica dels residus municipals, paper-cartró i rebuig), les fraccions recollides en 
àrea d’aportació de paper–cartró, vidre, envasos i piles i la recollida de voluminosos 
(mobles i andròmines).  
 
En sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2004 el Consell Comarcal va acceptar 
aquesta delegació. 
 
En data 28 d’octubre de 2004 es formalitza el Conveni de delegació entre ambdós 
administracions. 
 
II.- En dates 9 de maig de 2007 i 4 de febrer de 2008, respectivament, es 
formalitzen addendes al Conveni de col·laboració interadministratiu del servei de 
recollida selectiva de residus municipals en virtut dels quals es delega al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany el servei de recollida de la  FORM domèstica i el servei 
de recollida de residu verd.  
 
III.- Per acord de Ple de l’Ajuntament  de Banyoles, de data 26 de setembre de 
2011, es va acordar delegar la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids 
urbans al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre ambdós administracions. 
 
En sessió plenària del dia 10 d’octubre de 2011 el Consell Comarcal va acceptar 
aquesta delegació. 
 
En data 11 d’octubre de 2011 es formalitza el conveni entre ambdós 
administracions. 
 
IV. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany realitza per delegació dels ajuntaments 
de la Comarca la prestació dels servei de recollida, tractament de residus. Així 
mateix, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany és  titular del dipòsit controlat de 
residus i de la deixalleria de Puigpalter, que és el dipòsit de referència per als 
municipis de la comarca del Pla de l´Estany. És titular/ gestiona la deixalleria mòbil.  
 
V.  L’Ajuntament de Banyoles en escrit de 7 d´octubre de 2020 va manifestar la 
voluntat de prestar directament el servei, procedint a la contractació d’aquest, fet 
que comporta la revocació parcial de la delegació. 
 
Amb la voluntat que el Consell Comarcal del Pla de l´Estany continuï prestant per 
delegació la gestió dels servei en matèria de recollida i tractament de residus 
municipals corresponents a recollida i gestió de voluminosos i altres restes, i 
abocaments puntuals i el seu transport al centre de tractament; recollida de residu 
verd, tractament del rebuig al dipòsit controlat de residus de Puigpalter; gestió de 
la deixalleria fixa i mòbil; tractament de residu verd i fusta. 
 
VI.  Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que 
disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic així com l’informe de la secretària municipal i l’informe de conformitat amb 
observacions de la Intervenció Municipal. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Competència pròpia municipal 
 
L’ Ajuntament de Banyoles és titular de les competències de la recollida i 
tractament de residus municipals d’acord  amb els articles  25.2.b) LRBRL (el 
municipi exercirà en tot cas competències pròpies en la gestió dels residus sòlids 
urbans), 26.1 LBRL (els municipis han de prestar en tots els municipis recollida de 
residus i en els municipis amb població superior a 5.000 habitants tractament de 
residus) i l´article 42 del Decret legislatiu 1/2009, disposant aquest últim precepte 
que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi. I el 
municipi, independentment o associadament, prestarà, com a mínim, el servei de 
recollida selectiva de transport, de valorització i eliminació dels residus municipals. 
Per tant, estem davant d’una competència pròpia municipal. 
 

L’article 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar 
l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les 
mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens 
locals regulades pels títols X i XI 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. Les 
delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència 
dels recursos necessaris per a exercir- los. 

El propi article 51 del Decret legislatiu 1/2009 , de 21 de juliol, pel qual s´aprova el 
text refós de la Llei reguladora dels residus estableix que correspon a la comarca la 
gestió dels residus municipals en els supòsits de delegació dels municipis, d’acord 
amb la legislació de règim local. 

II.- Delegació que es pot articular a través d’un conveni interadministratiu 

Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant 
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o 
el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, 
pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu. 
 

El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat 
de convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la 
seva signatura.  

La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i 
administrativa en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter 
voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 
57). També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
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preveu la formalització de convenis com a instrument de cooperació 
interadministrativa. 

l  cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat 
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats 
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic 
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà 
ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest 
termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la 
seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. 

Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, s’han de complir les exigències de 
publicitat activa en virtut del que es disposa la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
 
III.- Competència plenària 

La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del 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 

ACORD 
 

Primer. Aprovar el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de 
Banyoles a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació del 
servei en matèria de recollida i tractament de residus municipals, que s’adjunta 
com a annex a aquest acord, condicionat a l’entrada en vigor de la modificació de 
crèdit 11/2021, moment en que hi haurà crèdit suficient i adequat per a la totalitat 
de les obligacions a pagar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany per l’exercici 
2021.  

Segon. L’Ajuntament de Banyoles exercirà la potestat sancionadora en el cas 
d’infraccions previstes en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus o normativa que la 
substitueixi i per les infraccions previstes en les ordenances municipals. 

Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i perquè subscrigui els 
documents necessaris per fer efectiu aquest acord. 

Quart. Comunicar aquest acord a Consell Comarcal del Pla de l’Estany.  
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Cinquè. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

ANNEX 

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE 
RESIDUS MUNICIPALS 
 
Banyoles, a data de signatura electrònica.  
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Francesc Castañer Campolier, president del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany, per nomenament en sessió constitutiva de data 11 de juliol de 
2019,  actua en nom i representació de la referida corporació, autoritzat per l´acord 
de Ple     ________  , assistit per la  secretària d’aquesta corporació, Sra. M.C.V.  
 
D’ altra part, el Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde president de l’Ajuntament de 
Banyoles, per nomenament en sessió constitutiva de data 15 de juny de 2019, 
actua en nom i representació de la referida corporació, autoritzat per l´acord de Ple     
________    assistit per la secretària d’aquesta corporació, Sra. Rosa M. Melero 
Agea. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament  la capacitat i competència suficient per a 
la formalització d’aquest conveni,  

EXPOSEN 

 
I.- Per Acord de Ple de l’Ajuntament de Banyoles, de data 29 de setembre 2004, es 
va acordar delegar la gestió del servei de recollida selectiva de residus municipals i 
es va aprovar el Conveni de delegació per a la gestió del servei de recollida 
selectiva de residus municipals que comprèn els residus comercials (fracció 
orgànica dels residus municipals, paper-cartró i rebuig), les fraccions recollides en 
àrea d’aportació de paper–cartró, vidre, envasos i piles i la recollida de voluminosos 
(mobles i andròmines).  
 
En sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2004 el Consell Comarcal va acceptar 
aquesta delegació. 
 
En data 28 d’octubre de 2004 es formalitza el Conveni de delegació entre ambdós 
administracions. 
 
II.- En dates 9 de maig de 2007 i 4 de febrer de 2008, respectivament, es 
formalitzen addendes al Conveni de col·laboració interadministratiu del servei de 
recollida selectiva de residus municipals en virtut dels quals es delega al Consell 
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Comarcal del Pla de l’Estany el servei de recollida de la  FORM domèstica i el servei 
de recollida de residu verd.  
 
III.- Per acord de Ple de l’Ajuntament  de Banyoles, de data 26 de setembre de 
2011, es va acordar delegar la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids 
urbans al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre ambdós administracions. 
 
En sessió plenària del dia 10 d’octubre de 2011 el Consell Comarcal va acceptar 
aquesta delegació. 
 
En data 11 d’octubre de 2011 es formalitza el conveni entre ambdós 
administracions. 
 
IV. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany realitza per delegació dels ajuntaments 
de la Comarca la prestació dels servei de recollida, tractament de residus. Així 
mateix, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany és  titular del dipòsit controlat de 
residus i de la deixalleria de Puigpalter, que és el dipòsit de referència per als 
municipis de la comarca del Pla de l´Estany. És titular/ gestiona la deixalleria mòbil.  
 
V.  L’Ajuntament de Banyoles en escrit de 7 d´octubre de 2020  va manifestar la 
voluntat de prestar directament el servei, procedint a la contractació d’aquest, fet 
que comporta la revocació parcial de la delegació. 
 
VI. L’Ajuntament de Banyoles manifesta la voluntat que el Consell Comarcal del Pla 
de l´Estany  continuï prestant per delegació la gestió dels servei en matèria de 
recollida i tractament de residus municipals corresponents a recollida i gestió de 
voluminosos i altres restes, i abocaments puntuals i el seu transport al centre de 
tractament; recollida de residu verd, tractament del rebuig  al dipòsit controlat de 
residus de Puigpalter; gestió de la deixalleria fixa i mòbil; tractament de residu verd 
i fusta. 
 
VII.  Que l’ Ajuntament de Banyoles és titular de les competències de la recollida  i 
tractament de residus municipals d´acord  amb els articles  25.2.b)  i 26.1 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i l´article 42 del Decret 
legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus. 
  
VIII.  Que el Consell del Pla de l´estany, d´acord amb els articles 9.4 i 85  del 
Decret legislatiu 2/2003  de 28 d´abril TRLMRLC , i l´article 25 .1 c) del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, disposa  entre les seves competències 
aquelles que li deleguin els municipis . Així mateix, d´acord amb l´article 51 del 
Decret legislatiu 1/2009 , de 21 de juliol, pel qual s´aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus, el consell comarcal pot rebre la delegació de les 
competències en matèria de gestió de residus municipals. 
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IX. Que l’article 11.4 del DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus diu que els municipis gaudeixen de la potestat de 
reglamentar la recollida selectiva dels residus municipals atenent les 
determinacions específiques que resulten de la legislació de la Generalitat en la 
matèria i, en particular, 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.  
 
X. Els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre elles 
convenis interadministratius, fixant l’article 49 el seu contingut. Seguint la regulació 
normativa vigent cal disposar d’un nou conveni de delegació que s’ajusti a les 
prescripcions actuals. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament  la capacitat legal suficient i 
necessària per la formalització d’aquest acte, de comú acord estableixen els 
següents: 
 

PACTES 
 
1. Delegació de competències   

 
1.1.- L´Ajuntament de Banyoles manté la delegació al Consell Comarcal  del Pla de 
l´Estany les competències de la recollida  i tractament de residus municipals, que  
inclou  la  gestió dels  residus comercials, corresponents a: 

- Recollida i transport del rebuig dels residus municipals domèstics. 
- Recollida selectiva i transport de la matèria orgànica dels residus municipals 

domèstics Fracció Orgànica (FORM). 
- Recollida selectiva de les fraccions paper, vidre i envasos en àrea d’aportació 

dels residus municipals domèstics fins als recuperadors autoritzats. 
- Recollida de les fraccions rebuig, matèria orgànica i paper dels residus 

municipals comercials en la modalitat Porta a Porta. 
- Recollida de piles a establiments comercials i petites indústries-taller. 
- Tractament i valorització del paper, el vidre i els envasos lleugers. 

 

Es manté aquesta delegació a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany fins 
que entrin en vigor els nous contractes administratius de serveis de recollida  i 
tractament de residus a l´Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de 
l´Estany, resultants de la licitació conjunta del servei per a ambdues 
administracions. 

 
1.2. L´Ajuntament de Banyoles manté la delegació al Consell Comarcal  del Pla 
de l´Estany les competències de la recollida i tractament de residus municipals 
corresponents a:  
 



 
 
 
 

29 

 

               Recollida i transport de residus 
 

- Recollida de voluminosos i abocaments puntuals, i el seu transport al 
centre de tractament. 

- Recollida de residu verd. 
 

Serveis de dipòsit , deixalleries i tractament 
 

- Dipòsit controlat de residus de Puigpalter 
- Deixalleria fixa i mòbil 
- Tractament del rebuig 
- Tractament de residu verd i fusta 
- Gestió de voluminosos i altres restes 
- Gestió de les deixalleries 

 
1.3.  L´Ajuntament de Banyoles  delega  la representació de la corporació davant dels 
convenis d’Ecoembes i d’Ecovidrio a favor del Consell Comarcal. Gestió dels convenis 
entre l´Agència de Residus de Catalunya i els SIG d´ECOEMBES i d´ECOVIDRIO, 
fins que entrin en vigor els nous contractes administratius de serveis de recollida  i 
tractament de residus a l´Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de 
l´Estany , resultants de la licitació conjunta del servei per a ambdues 
administracions. 

1.4.  L´Ajuntament de Banyoles delega la gestió de la sol·licitud  del retorn dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, fins que entrin en 
vigor els nous contractes administratius de serveis de recollida  i tractament de 
residus a l´Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l´Estany, 
resultants de la licitació conjunta del servei per a ambdues administracions. 

 
2. Objecte del Conveni  

 
2.1. L’objecte d’aquest Conveni és regular l´exercici, per part del Consell Comarcal 
del Pla de l´Estany, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Banyoles 
en matèria  de recollida i tractament de residus municipals regulades a l’article 42 
del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora dels residus en els termes establerts en el pacte 1.1 i pacte 1.2.  
 
2.2. Establir les condicions  en que s´efectuarà el traspàs dels serveis que ve 
gestionant el Consell Comarcal  en matèria de recollida  de residus municipals fins 
que entrin en vigor els nous contractes administratius de serveis de recollida  i 
tractament de residus a l´Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de 
l´Estany, resultants de la licitació conjunta del servei per a ambdues 
administracions. 

 
3. Gestió general dels serveis del  Consell Comarcal:  
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Les actuacions que contempla el servei comarcal es detallen a continuació i es 
concreten per a cada municipi en  el Pla de gestió del servei. 
 
3.1. Recollida i transport de residus 
 

- Recollida i transport del rebuig dels residus municipals domèstics al dipòsit 
controlat de Puigpalter (Fracció RESTA). 

- Recollida selectiva i transport de la matèria orgànica dels residus municipals 
domèstics Fracció Orgànica (FORM) fins a la planta de compostatge de la 
Garrotxa. 

- Recollida selectiva de les fraccions paper, vidre i envasos en àrea d’aportació 
dels residus municipals domèstics fins als recuperadors autoritzats. 

- Recollida de les fraccions rebuig, matèria orgànica i paper dels residus 
municipals comercials en la modalitat Porta a Porta 

- Recollida de voluminosos, desballestament i triatge de les fraccions 
recuperables. 

- Recollida d’abocaments incontrolats puntuals 
- Recollida de residu verd en contenidors al carrer 
- Recollida de piles a establiments comercials i petites indústries-taller 
 

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei es descriuen al Pla de 
Gestió de Serveis que  regirà el desenvolupament dels serveis delegats. 
 
3.2.- Serveis de dipòsit , deixalleries i tractament de residus 

 
- Gestió del dipòsit controlat de residus de Puigpalter 
- Gestió de la deixalleria fixa i mòbil 
- Tractament del rebuig 
- Tractament de matèria orgànica 
- Tractament de residu verd i fusta 
- Tractament i valorització del paper, el vidre i els envasos lleugers 
- Tractament  de voluminosos i altres residus 
- El servei s´ampliarà amb les instal·lacions que s´incorporin al 

servei.   
 

En relació amb la competència delegada referent al tractament i/o disposició de  les 
diferents fraccions s’estableix: 

Les  instal·lacions assignades per a les principals fraccions recollides són: 

   

RESTA  Abocador comarcal de Puigpalter 
(compta també amb una planta de 
transferència de fracció orgànica) 

FORM  Planta de compostatge d’Olot 
ENVASOS LLEUGERS  Planta de TIRGI a Celrà 
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PAPER I CARTRÓ  Planta de SAICA a Celrà  
VIDRE  Santos Jorge, Mollet del Vallès  
ALTRES FRACCIONS  Deixalleria Comarcal, Puigpalter  
 
 
El Consell Comarcal podrà canviar la destinació dels residus recollits en funció de 
les necessitats de gestió, la disponibilitat de les plantes, l’assignació de l’Agència de 
Residus, o altres motius justificats tècnica o econòmicament. També aquest conveni 
podrà ser ampliat per les parts mitjançant addendes que incorporin noves fórmules 
de cooperació o col·laboració i/o nous serveis relacionats amb la gestió del 
tractament, valorització o eliminació dels residus objecte del conveni. 
 
Les condicions particulars amb què es prestarà el servei es descriuen al Pla de 
gestió de serveis que  regirà el desenvolupament dels serveis delegats. 
 

3.3.Gestió dels convenis entre l´agència de residus de Catalunya i els SIG 
d´ECOEMBES i d´ECOVIDRIO. 

La gestió dels convenis  per part del Consell Comarcal es concreta en: 

- Representació municipal en els tràmits i gestions derivades del conveni. 

- Actualització continuada de la informació sobre els serveis de recollida 
selectiva i el reciclatge de les seves fraccions. 

- Execució d’accions de promoció i divulgació, així com també de 
conscienciació ciutadana sobre la recollida selectiva. 

- Informació de les tramitacions i modificacions relacionades amb la gestió del 
conveni d’Ecoembes i Ecovidrio. 

 
3.4. Gestió del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals.   
 
D´acord amb la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures 
de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la 
competència de gestionar la sol·licitud de retorn del cànon recau sobre el Consell 
Comarcal del Pla de l´Estany en tant que ens supramunicipal que té delegada la 
competència dels serveis que realitza a cadascun dels municipis pels quals sol·licita 
retorn. 
 
La distribució del retorn dels cànons, mitjançant el Fons de Gestió, es realitzarà 
directament als ens locals (responsables fiscals) que justifiquin la recollida i 
lliurament a les plantes de tractament de les fraccions residuals citades (FORM, 
paper/cartró, tèxtil i fracció vegetal). 
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4. Finançament de les delegacions 
 
El finançament i cost per part de l’Ajuntament de Banyoles  per a la prestació del 
servei delegat és el que es detalla en el Pla de gestió del servei, de caràcter anual, 
d’acord amb els serveis recollits en el mateix,  és el  resultat d’aplicar els costos 
aprovats i les quotes pels conceptes de la taxa i /o  preus públics  degudament 
aprovats, que corresponguin a l´ajuntament o als particulars del municipi.  
 
L’Ajuntament s’obliga a ingressar  al Consell la quantitat corresponent al cost del 
servei. Anualment, el Consell revisarà els preus dels serveis objecte de la delegació, 
en funció dels costos suportats i de les variacions legalment taxades, i que recollirà 
el Pla de gestió del servei anual.  
 
L’actualització de les condicions de prestació del servei i de l´aportació econòmica 
de l´Ajuntament, es revisaran anualment en funció  de l’estudi de costos associat al 
Pla de gestió del servei i del preus unitaris aprovats pel Consell Comarcal. El Consell 
Comarcal comunicarà la revisió del següent exercici a l´ ajuntament el mes de 
setembre de l´any en curs. Les noves condicions seran d´aplicació a partir del mes 
de gener. 
 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany gestionarà els ingressos econòmics 
obtinguts de les aportacions dels Sistemes Integrats de Gestió, dels retorns de 
l’Agència de Residus de Catalunya i de la valorització material de les diverses 
fraccions de residus gestionades en virtut d’aquest conveni,  mentre duri la 
delegació,  fins que entrin en vigor els nous contractes administratius de serveis de 
recollida  i tractament de residus a l´Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal 
del Pla de l´Estany, resultants de la licitació conjunta del servei per a ambdues 
administracions.  

El Consell Comarcal emetrà una factura i/o liquidació mensual per cadascun dels 
serveis prestats dins dels 15 primers dies de cada mes.  
 
L´Ajuntament s´obliga a ingressar aquest import al Consell Comarcal en el termini 
màxim de 60 dies a partir de la seva recepció.  
 
L’Ajuntament de Banyoles autoritza al Consell Comarcal per tal que l’import 
impagat, derivat de la prestació de serveis encarregats amb aquest conveni, li sigui 
retingut dels pagaments que per qualsevol concepte el Consell Comarcal  hagi 
d’abonar a l’Ajuntament. 
 
5.Intervenció i comissió de seguiment 

 
Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal presentarà a 
l’Ajuntament de Banyoles una memòria que inclourà com a mínim el balanç 
econòmic anual i el detall dels serveis prestats.  
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L’Ajuntament  nomenarà  un responsable de la supervisió del servei que tindrà 
contacte directe amb els tècnics del Consell , per a la solució de les incidències que 
puguin succeir en la prestació diària del mateix.  
 
Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament Banyoles, una comissió mixta 
tècnica/política de seguiment d’aquest Conveni, que la integrarien fins a  dos 
representants del Consell Comarcal i dos representants de l’Ajuntament, a fi de dur 
a terme: 
 
 

- El seguiment dels serveis objecte d’aquest Conveni. 
- Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir. 
- La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei. 
- Resoldre els problemes de compliment d'aquest Conveni. el 

mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

 
6. Modificacions   

 
6.1. Modificacions del Conveni.  

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen la 
seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, 
s’han d’adjuntar com una addenda al conveni, formant part integrant del mateix. 

 
6.2. Pla de gestió del servei  
 
Com a annex a aquest conveni figura el pla de gestió del servei per a l’any 2021,  
per als anys següents s’aprovaran pels òrgans competents de cadascuna de les 
parts i, un cop aprovat, s’ha d’adjuntar com una addenda al Pla, formant part 
integrant del mateix. 
 
L´aprovació del Pla de gestió del servei permetrà desenvolupar els serveis delegats. 
 
Els serveis inclosos al Pla de gestió del Servei podran ser ampliats, o reduïts, a 
sol·licitud de l’Ajuntament ja sigui de forma puntual per circumstàncies especials o 
bé per la inclusió indefinida de nous serveis no previstos inicialment, que són 
objecte de la delegació.  

 
En cas que l’Ajuntament estigui interessat en l’ampliació dels serveis prestats 
durant l’exercici, no contemplats en el Pla de gestió del servei, el Consell emetrà  
proposta  valorada que haurà de ser acceptada per l’ajuntament i seran executives 
a partir de la notificació de l´acord al Consell Comarcal, a tal efecte requerirà la 
seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovat, s’ha 
d’adjuntar com una addenda al  Pla de gestió del servei, formant part integrant del 
mateix. 
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7. Extinció del Conveni 
 
7.1. El present Conveni es pot extingir total o parcialment per les causes següents: 
 

- Per l’expiració de la vigència del conveni 
- Per l’incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les 

parts signatàries i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte vuitè. 
- En el cas de la recuperació de competències acordada per part de 

l´ajuntament (punt 7.1) 
- En el cas de desistiment acordat per part del Consell Comarcal del 

Pla de l’estany (punt 7.2)   
- Per mutu acord de les parts signants del Conveni. 

- Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 

 
Prestació del servei de recollida de residus pel propi Ajuntament en relació a la 
delegació recollida en el pacte 1.2. 
 
En el cas que l’Ajuntament decideixi prestar el servei de recollida de residus per sí 
mateix, i revocar  la delegació prevista en el pacte 1.2, abans de finalitzar el 
termini de vigència del conveni, haurà de notificar formalment l’acord de 
l´Ajuntament al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb una antelació mínima de 
8 mesos. 

Donada la naturalesa i prestacions del contracte ambdues administracions 
s´obliguen a complir amb aquesta condició atenent les repercussions que el seu 
incompliment representarien per als altres ajuntaments de la comarca. En cas 
d’incompliment del preavís, el Consell Comarcal del Pla de l´Estany tindrà dret a 
percebre de l’ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, un import igual a 
l’import liquidat durant els últims 6 mesos.  

L’extinció total o parcial del conveni de delegació  es farà efectiva una vegada 
pagada la quota de separació  del servei de recollida en el pacte vuitè. 
 
7.2. Desistiment de la delegació de competències per part del Consell Comarcal 
 
En el cas que sigui el Consell Comarcal del Pla de l’Estany qui vulgui desistir de la 
competència delegada, en la seva totalitat o parcialment, sempre que hi concorrin 
les circumstàncies i efectuats els tràmits que, si escau,  requereixi l´actualització o 
modificació del PAC,  haurà de notificar-ho a l’ajuntament amb 8 mesos d’antelació, 
si bé haurà de garantir la prestació del servei fins que l’ajuntament acordi la nova 
prestació del servei, sens perjudici de la potestat del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany de revisar els preus del servei transcorreguts els 8 mesos. 
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7.3 Finalització del conveni.  
 
Amb una antelació mínima de 8 mesos abans de l´acabament de la vigència del 
conveni ambdues entitats locals s´obliguen a formalitzar, si així ho consideren, la 
pròrroga prevista en el pacte 12. 
 
Si l´Ajuntament acorda revocar  la delegació, i per tant no formalitza la pròrroga 
s´actuarà d´acord amb el previst al punt 7.2.   
 
Si el Consell Comarcal desistís la delegació i per tant no formalitza la pròrroga 
s´actuarà d´acord amb el previst al punt  7.3. 
 
7.4  En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni  
s´estarà  al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  

En aquest sentit qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. Si un cop transcorregut el termini indicat en el 
requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la 
concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt i seran d´aplicació 
les previsions previstes als punts 7.2. o 7.3 segons correspongui.  

 
8. Quota de separació 
 
8.1.- La quota de separació de l´Ajuntament de Banyoles per recuperació de la 
competència delegada al Consell Comarcal  del Pla de l´Estany establerta en el 
pacte 1.1 queda establerta a l´annex “Traspàs i liquidació econòmica de la 
delegació  en matèria de recollida  de residus municipals de l´Ajuntament de 
Banyoles”, i a la seva posterior  liquidació. L’extinció dels compromisos d’aquesta 
delegació  es farà efectiva una vegada pagada la quota de separació  del servei de 
recollida que s’estableix tot seguit. 
 
8.2.- En el cas que l’Ajuntament on es presten els serveis delegats, comparteixi 
mitjans personals o mitjans materials amb altres municipis sense que aquests 
estiguin adscrits exclusivament al servei  del seu municipi, decideixi recuperar la 
competència abans de finalitzar el termini de vigència del  conveni o bé acordi la 
reducció dels serveis objecte de delegació, comportarà que l’Ajuntament haurà de 
fer front a la quota de separació, amb caràcter previ a l’extinció o reducció dels 
serveis. 
 
La quota de separació es determinarà per l’import mensual que correspon al 
municipi pel servei o la part del servei que es redueix, corresponent  a costos de 
personal , amortització de mitjans materials adquirits i utilitzats en la prestació dels 
serveis del municipi i indemnitzacions que puguin correspondre als contractistes  i 
que així consti en el Pla de gestió del servei aprovat,   fins a la finalització del 
termini de vigència del conveni o, en el seu cas, de la pròrroga acordada o fins que 
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els mitjans personals i/o materials i les prestacions siguin adscrites a serveis 
d’altres municipis.  

9. Protecció de dades   
 
L’Ajuntament de Banyoles com a responsable dels fitxers i el Consell Comarcal com 
a encarregat del tractament de les dades, es comprometen a complir la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal. 
 
El Consell Comarcal tractarà les dades en concepte d’encarregat del tractament en 
els termes següents: 
 

 Les dades facilitades, així com les obtingudes i tractades, únicament seran 
utilitzades per a les finalitats descrites en aquest conveni. 

 El Consell Comarcal adoptarà les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips 
utilitzats en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el 
deure de secret exigible a les persones que intervinguin en qualsevol fase 
del tractament. Implantarà les mesures de seguretat d’acord amb els riscos 
detectats i d’acord amb la vigent normativa de protecció de dades. 

 En el moment d’obtenir dades personals el Consell Comarcal informarà a la 
persona interessada de: 

o Que les dades facilitades es tractaran per a la finalitat pròpia del 
Conveni.  

o Que el responsable del fitxer és l’Ajuntament de Banyoles. 
o Que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació 

del tractament i oposició al tractament  davant l’Ajuntament // 
davant el Consell Comarcal . 

 
El Consell Comarcal no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap finalitat 
aliena a la pròpia del Conveni. Excepte en els casos previstos legalment no les 
comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona 
interessada, sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
L’externalització de serveis assumits pel Consell Comarcal  en base a aquest 
conveni, requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament i es regularà en un 
contracte amb els continguts exigits per la vigent normativa de protecció de dades 
(RGPD 679/2016 i LOPDGDD 3/2018). 
 
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal  retornarà a 
l’Ajuntament les dades vinculades a l’exercici de l’activitat objecte del conveni. El 
Consell Comarcal podrà conservar còpia de les dades bloquejades fins que 
prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva actuació. Així mateix 
podrà conservar dades anonimitzades amb finalitats estadístiques i de recerca.  
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10. Publicitat del conveni 

 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de procediment 
administratiu a Catalunya, el Consell Comarcal del Pla de l´Estany publicarà el 
Conveni de col·laboració Interadministratiu de delegació de competències  al DOGC 
i el remetrà pe a la seva publicació al  Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya. Així mateix  les entitats signants  faran 
pública la seva signatura al Portal de Transparència d´acord amb l’article 8 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

El Consell Comarcal farà pública la  delegació al BOPG, sens perjudici que 
l´Ajuntament ho faci públic d´acord amb el previst a l´article 9.3 de la Llei 40/2015 
de règim jurídic del sector públic. 

11. Resolució de controvèrsies 

 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb 
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà 
formular requeriment previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

12.  Vigència del conveni 

Respecte a la delegació prevista en el pacte 1.1 aquest conveni té una vigència fins 
que entrin en vigor els nous contractes administratius de serveis de recollida  i 
tractament de residus a l´Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de 
l´Estany, resultants de la licitació conjunta del servei per a ambdues 
administracions. 

 
I respecte a la delegació prevista en el pacte 1.2 aquest conveni tindrà una 
vigència de 4 anys, prorrogable per a 4 anys més,  d’acord amb els límits que fixa 
l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic. 
 
La formalització  de  la  pròrroga s´efectuarà mitjançant addenda que quedarà 
incorporada al present conveni. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni el signen 
electrònicament les parts interessades. 
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PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
MUNICIPALS PER A L’ANY 2021 
 
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS. 
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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest document té per objecte descriure els serveis i condicions en què es 
prestaran els serveis delegats per l´Ajuntament de Banyoles en matèria de gestió 
de residus. 

En coincidir durant l´exercici dos períodes de delegació diferents, els serveis i la 
seva descripció s´han d´entendre referits a cadascuna d´aquestes delegacions.  

En aquest sentit el Pla es remet al pacte primer del “ CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES A FAVOR DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA 
DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS” . 

Els objectius generals dels serveis de gestió dels residus a la Comarca del Pla de 
l´Estany són: 
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- Incrementar els nivells de recollida selectiva i disminuir la quantitat de 
rebuig destinada a l’abocador . 

- Prestar els serveis generant les mínimes molèsties als ciutadans i evitant 
les afectacions al medi ambient 

- Adaptar les freqüències de recollida de les diferents fraccions a les 
necessitats de cada municipi . 

- Optimitzar recorreguts i rendiments de les recollides. 
- Disposar d’ un sistema informàtic d’identificació d’aixecades de 

contenidors i pesatge embarcat com a instrument de quantificació del 
servei. 

- Identificar dels contenidors de cada fracció, dotant-los de sistemes 
electrònics de seguiment (tags) per a referenciar les seves ubicacions i 
quantificar els quilos recollits i freqüències de recollida. 

 

2. ELS SERVEIS COMARCALS EN MATÈRIA DE RESIDUS 

 

Els serveis que presta el Consell Comarcal del Pla de l´Estany en matèria de 
residus, i segons les seves característiques principals són:  

2.1. RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
 
- Recollida del Rebuig dels Residus Municipals Domèstics 
- Recollida del Rebuig dels Residus Municipals Comercials 
- Recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals Domèstics 
- Recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals Comercials 
- Transport i descàrrega del rebuig recollit al dipòsit de residus de 

Banyoles. 
- Transport i descàrrega de la matèria orgànica recollida a la planta de 

transferència de Puigpalter o bé a la planta de compostatge d’Olot, 
segons s’escaigui. 

- Recollida selectiva de vidre en Àrea d’Aportació 
- Recollida selectiva de paper i cartró en  Àrea d’Aportació 
- Recollida selectiva d’envasos lleugers en Àrea d’Aportació 
- Recollida del paper i cartró porta a porta a productors comercials 
- Recollida selectiva en fires, mercats, festes  i altres actes públics 
- Transport de les diverses fraccions recollides a les plantes dels gestors 

autoritzats que determini el consell comarcal 
- Neteja de contenidors i àrees d’aportació 
- Recollida de voluminosos, desballestament i triatge de les fraccions 

recuperables. 
- Recollida d’abocaments incontrolats puntuals. 
- Recollida de residu verd en contenidors al carrer. 
- Recollida de piles a establiments comercials i petites indústries-taller 
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2.1.1. Modalitat de recollida  

1- La recollida dels residus es prestarà de forma mecanitzada o manual, en 
funció del servei:  

a) Recollida de rebuig, matèria orgànica, paper-cartró, vidre i envasos 
lleugers en  contenidors situats en àrea d’aportació (AA). 

b) Recollida de Paper-cartró, rebuig i matèria orgànica comercial Porta a 
Porta. 

c) Recollida de residus produïts a fires, mercats, festes i actes públics. 

Podent presentar-se els residus mitjançant: 

- -Contenidors normalitzats instal·lats en les vies públiques. 
- -Contenidors normalitzats propietat dels establiments 
- -Contenidors tipus iglú 
- -Contenidors metàl·lics normalitzats de diverses capacitats 
- -Contenidors soterrats 
- -Cubells i altres elements de contenció adients. 

2.- En el cas de la recollida de paper i cartró comercial porta a porta, els 
residus es podran lliurar a dojo, sense contenidor, en bosses normalitzades i, 
en aquest cas la recollida serà manual. 

3- Es farà  la neteja d’abocaments incontrolats a tota la comarca amb un 
vehicle adequat.  

4.- No es podrà fer la recollida de voluminosos i trastos conjuntament amb la 
del rebuig 

5.- Cas de trobar-se una acumulació de rebuig o matèria orgànica fora dels 
contenidors en les àrees d’aportació, caldrà dipositar-los al seu interior i 
realitzar l’operació de pesatge i buidat al camió. 

 
2.1.2. Actuacions de recollida de residus  

1. La recollida de rebuig i de la matèria orgànica dels residus municipals 
domèstics i comercials, es transporta a les instal·lacions de tractament o 
eliminació que designa el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

  Aquestes instal·lacions són: per a la fracció rebuig el dipòsit controlat de 
residus de Puigpalter (Banyoles) i, per a la matèria orgànica la planta de 
compostatge d’Olot. 

2. Recollida diferenciada de: 

 Paper i cartró en àrees d’aportació (Contenidor Blau) 

 Vidre recollit en àrea d’aportació (Iglú verd) 

 Envasos lleugers en àrees d’aportació (Contenidor Groc) 

 Paper i cartró comercial recollit de forma diferenciada Porta a Porta. 
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3. La recollida de rebuig, matèria orgànica, paper i cartó, vidre i envasos del 
mercat setmanal de Banyoles i de les altres fires i mercats que se celebrin a 
la comarca i el seu transport i descàrrega a la deixalleria, abocador, planta 
de transferència  o empresa gestora, segons pertoqui. 

4. El transport, amb el vehicle adequat, dels residus recollits fins a la planta del 
gestor que designi el consell comarcal. 

5. El transport amb el vehicle adequat de la caixa compactadora situada a la 
planta de transferència de matèria orgànica fins a la planta de compostatge 
d’Olot, o altra que designi el consell comarcal. 

6. La neteja (interior i exterior) i la reparació dels contenidors destinats a 
usuaris domèstics, així com la neteja de les àrees d’aportació.  

7. El subministrament dels nous contenidors de rebuig domèstic i la reposició 
dels malmesos.  

8. La col·locació dels contenidors domèstics i comercials a les ubicacions 
definides pel consell comarcal. 

9. El subministrament i la col·locació d’elements d’identificació i informació 
(tags, adhesius i altres) als contenidors tant d’usuaris domèstics com 
comercials. 

10.  La organització de les recollides, de manera que no es produeixin 
desbordaments de residus als contenidors i es respectin les rutes i 
freqüències establertes. 

11.  La recollida dels residus municipals dipositats fora dels contenidors a les 
àrees d’aportació. 

12. La identificació de cada un dels contenidors buidats per a totes les fraccions, 
la seva localització geogràfica  i el pesatge a cada buidat dels de rebuig i 
matèria orgànica. 

13. La recopilació de dades precises i fiables sobre els contenidors de cada 
fracció recollits cada dia a cada municipi. 

 

2.1.3. Recollida i transport de residus dels serveis que es gestionen des del 
“Centre el Puig”  

- Recollida de voluminosos i abocaments puntuals  
- Recollida de residu verd 

 

Aquests serveis es presten per personal propi de l´ens comarcal, concretament pel 
CET El Puig- Centre el Puig inscrit al Registre de Centres Especials de Treball de 
Catalunya amb número T00153. 

2.2. SERVEIS DE DIPÒSIT, DEIXALLERIES I TRACTAMENT 
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- Gestió de les deixalleries 
- Dipòsit controlat de residus i planta de transferència de la FORM. 
- Deixalleria fixa i mòbil 
- Tractament de residu verd i fusta 
- Tractament de matèria orgànica 
- Tractament i valorització del paper, el vidre i els envasos lleugers 

 
2.2.1. Dipòsit controlat de residus 

El Consell Comarcal es propietari de l´abocador comarcal  a Puigpalter, és un 
dipòsit controlat de classe II, segons la classificació del decret 1/1997 de disposició 
de rebuig en dipòsits controlats.  La seva regulació i funcionament està prevista a 
l´Ordenança reguladora de la recollida, transport i gestió de residus de la Comarca 
del Pla de l´estany. 
 
2.2.2. Deixalleria fixa i mòbil 

El Consell Comarcal es titular de la deixalleria comarcal. La seva regulació i 
funcionament està prevista al Reglament d´explotació de la deixalleria comarcal del 
Pla de l’Estany i a l’Ordenança reguladora de la recollida, transport i gestió de 
residus de la comarca del Pla de l´Estany. 

 
L’horari establert de la deixalleria fixa és de dilluns a dissabte de 9 a 19h 
 
Freqüència: SETMANAL de la deixalleria mòbil ( els quatre dimarts feiners de cada 
mes) de 9 h a 13h. 
 
Punts de parada:  
1. Can Puig - Pça Pere Plantés 
2. Plaça de les Rodes 
3. Banyoles - barri de Mas Palau - C/ Pius X  
4. Plaça Xesco Boix -Sant Pere 
 
2.2.3. Recollida residu verd 

El Consell Comarcal presta el servei de recollida de restes de poda i jardineria a 
Banyoles a través de contenidors al carrer. 
 
2.2.4. Tractament de residu verd i fusta 

El tractament del residu verd i la fusta es realitza a través d’una empresa externa. 
 

2.2.5. Tractament de matèria orgànica 

 
El tractament de la matèria orgànica es realitza a la planta de compostatge de la 
Garrotxa. 
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2.2.6. Tractament i valorització del paper, el vidre i els envasos lleugers 

 
ENVASOS LLEUGERS  Planta de TIRGI a Celrà 
PAPER I CARTRÓ  Planta de SAICA a Celrà  
VIDRE  Santos Jorge, Mollet del Vallès  

 
El tractament i la valorització d’aquests materials actualment es realitza segons les 
condicions estipulades als següents convenis: 

 
o Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de 

Catalunya (ARC) i Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) per a la 
recollida selectiva d’envasos i residus d’envasos lleugers i de paper i 
cartró. (Adhesió per Decret 2013.322, de 29 d’agost de 2013) 

o Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) la societat ECOVIDRIO, de 2 d’abril de 2004 (Adhesió per 
Decret 2014.143, de 9 d’abril de 2014) 

o Conveni de col·laboració  entre l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la recollida selectiva del paper i 
cartró de Catalunya (ARSPCC) i el Gremi de recuperació de Catalunya 
(GRC), de 1 de juliol de 2018. 

 
2.2.7. Tractament i valorització dels residus voluminosos 

 
Pel que fa al servei de tractament i/o valorització de residus voluminosos 
procedents de la recollida selectiva de trastos de la comarca, aquest inclou la 
recepció, classificació i màxima valorització dels materials a la planta autoritzada 
per cada gestor contractat pel Consell Comarcal. 

 

2.3. DESTÍ DE LES FRACCIONS  
 

- Instal·lacions assignades per a les principals fraccions recollides.  

RESTA  Abocador comarcal de Puigpalter 
FORM  Planta de compostatge d’Olot 
ENVASOS LLEUGERS  Planta de TIRGI a Celrà 
PAPER I CARTRÓ  Planta de SAICA a Celrà  
VIDRE  Santos Jorge, Mollet del Vallès  
ALTRES FRACCIONS  Deixalleria Comarcal, Puigpalter  
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- El Consell Comarcal compta amb una planta de transferència de fracció 
orgànica a Puigpalter, per abocar aquelles recollides que per la quantitat de 
quilograms no justifiquen un viatge fins a la Planta de Compostatge d’Olot.  

2.4. ELEMENTS DE CONTENERITZACIÓ, FREQÜÈNCIES I HORARIS DE RECOLLIDA 
 

PLEC ACTUAL (2016-
2020) 

Núm. Àrees 
aportació   137 

Núm. Contenidors 

REBUIG 257 

FORM 118 

PAPER/CARTRÓ 90 

ENVASOS 93 

VIDRE 94 

Tipus/capacitat de 
contenidors 

REBUIG 1.100 litres 

FORM 240 litres 

PAPER/CARTRÓ 3M3 - 5M3 

ENVASOS 3M3 - 5M3 

VIDRE 2,5 M3 

Freqüències de 
recollida 

REBUIG 
4 dies (tot el municipi) i 3 
dies (sector centre) 

FORM 

4 dies (estiu - juny a set) 
- 3 dies (hivern-oct a 
maig) 

PAPER/CARTRÓ 

3 dies sector centre - 5 
dies soterrats - 1 dia 
perifèria 

ENVASOS 

3 dies sector centre - 5 
dies soterrats - 1 dia 
perifèria 

VIDRE 

Quinzenal Horeca + 
soterrats i Mensual la 
resta 

Horari Recollida 

REBUIG 
Nocturn - 21h a 3h (de 
dill. a diumenge) 

FORM Diürn - 6h a 12h 

PAPER/CARTRÓ Diürn - 6h a 12h 

ENVASOS Diürn - 6h a 12h 

VIDRE Diürn - 6h a 12h 
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Freqüències de 
neteja 

REBUIG 
12 neteges any - 1 al 
mes 

FORM 
16 neteges any - 2 juny a 
set i 1 la resta de mesos 

PAPER/CARTRÓ 1 al trimestre 

ENVASOS 1 al trimestre 

VIDRE 1 al trimestre 
Núm./Situació 

contenidors 
soterrats Pça Rodes, 25 X 

 

2.5. ESPECIFICITATS DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS A L´AJUNTAMENT DE 
BANYOLES. 
 

2.5.1. RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

Fracció: Rebuig 

Freqüència de recollida: 7 dies a la setmana 

Dies de recollida: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i 
diumenge.(de 21h a 5h) 

Procediment de recollida: amb vehicle de caixa compactadora de càrrega posterior 
16 m3 model Olympus de Ros Roca matrícula 1726KBB o vehicle de substitució 

Fracció: Matèria Orgànica 

Freqüència de recollida: 4 dies (estiu - juny a set) - 3 dies (hivern-oct a maig) 

Dies de recollida: dimarts, dijous i dissabte de 6h a 12h – a l’estiu també es recull 
dilluns 

Procediment de recollida: amb vehicle de caixa compactadora de càrrega posterior 
16 m3 marca Gessink matrícula 3623GND o vehicle de substitució 

Fracció: Paper/Cartró 

Freqüència de recollida: 3 dies sector centre - 5 dies soterrats - 1 dia perifèria 

Dies de recollida: de dilluns a dissabte de 6 a 12h 

Procediment de recollida: amb vehicle recol·lector grua caixa compactadora 
Geesink de 20 m3 i sistema multilift. Equipat amb grua marca Hiab. Matrícula 
9977HSN o vehicle de substitució 

Fracció: Envasos 

Freqüència de recollida: 3 dies sector centre - 5 dies soterrats - 1 dia perifèria 
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Dies de recollida: de dilluns a dissabte de 6 a 12h 

Procediment de recollida: amb vehicle recol·lector grua caixa compactadora 
Geesink de 20 m3 i sistema multilift. Equipat amb grua marca Hiab. Matrícula 
9977HSN. També es disposa d’un vehicle de reserva matrícula 3902DTC. 

Fracció: Vidre 

Freqüència de recollida: Quinzenal Horeca + soterrats i Mensual la resta 

Dies de recollida: no hi ha un dia preestablert. Es buiden segons grau 
d’emplenament 

Procediment de recollida: amb vehicle recol·lector grua caixa oberta de 10 m3 i 
sistema multilift. Equipat amb grua marca PM model 10. Matrícula 3902DTC. O 
vehicle de substitució 

2.5.2. DEIXALLERIA MÒBIL 

Freqüència: SETMANAL ( els quatre dimarts feiners de cada mes) mes 

Punts:  

1. Can Puig - Plaça Pere Plantés 
2. Plaça de les Rodes 
3. Banyoles - barri de Mas Palau - C/ Pius X  
4. Plaça Xesco Boix -Sant Pere 

2.5.3. RECOLLIDA DE PILES EN ESTABLIMENTS I SERVEIS.  

Servei adscrit a la deixalleria, freqüència variable 

2.5.4. RECOLLIDA DE RESIDU VERD 

- Número de contenidors: 34 contenidors ( de 2 m3 i de 4 m3) 
- Freqüència de recollida: 1 dia de recollida/setmana més reforços puntuals en 

èpoques de poda 
- Dies de recollida: dilluns i reforç el divendres 

La ubicació i el nombre de contenidors de residu verd és el següent: 
 

Contenidor 
1. C/ Joaquim Hostench (la Balca) 
2. C/ Lluís Puig de la Bellacasa (Can Puig) 
3. C/ Joan XII - C/ Pius X (Mas Palau) 
4. C/ Sardana davant la Solana 
5. C/ Lola Anglada - C/ Pla de les Vinyes 
6. C/ Carrilet (Consum) 
7. C/ Remei (Can Cisó) 
8. C/ Puig de la Fontpudosa 
9. C/ Jacint Masgrau i Butinyà (Pla de l'Ametller) 
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10. Urbanització els Pins 
11. Passeig de Mas Riera 
12. C/ Javier Winthuysen (Mirallac) 
13. Fàbrica Moltfort's 
14. C/ Avi Serra 
15. C/ Pere Alsius - Pare Coll (Sant Pere) 
16. Passeig de la Generalitat (Vila Olímpica) 
17. C/ Puig d'en Colomer 
18. C/ Puig d'en Colomer (corba) 
19. Ctra de Camós 
20. C/ Baldiri Reixach 
21. Placeta Sant Pere 
22. Plaça Pere Plantés 
23. C/ Jaume Farriol 
24. C/ Bertran Samasó 
25. C/ Josep Maria Rigau i Rigau 
26. C/ Pla de la Coromina 
27. Plaça Monestir 
28. C/ Canaleta amb Arcades 
29. C/ Baldiri Reixach, 321 
30. C/ Agraris 
31. C/ Ausiàs Marc 
32. C/ Molí Canyer 
33. C/ Mn. Baldiri Reixach - LA FACTORIA 
34. C/ Pla de la Coromina - HORTS FARGA 

 
2.5.5. RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS DOMÈSTICS I ABOCAMENTS 
PUNTUALS 

a) Servei ordinari 

Freqüència de recollida: 3 dies a la setmana 

Dies de recollida: dilluns, dimecres i divendres 

Procediment de recollida:  

- prèvia trucada de la persona posseïdora al telèfon de la deixalleria de 
Banyoles: 972.58.18.58, S’hauran de portar els voluminosos al punt que s’ 
indicarà, el dia abans de la recollida després de les 8 h del vespre o el 
mateix dia fins les 8h del matí. 

- avís d’incidència dels serveis de recollida de residus, incidència del servei 
d’inspecció del consell comarcal o bé avis de l’ajuntament. 

No es poden deixar voluminosos al carrer si abans no s’ha sol·licitat la seva 
recollida, ni tampoc es poden deixar fora dels punts de recollida fixats. 
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b) Servei extraordinari 

Per abocaments incontrolats de tipus no domèstic o de grans quantitats de 
residus barrejats, o per recollides fóra de la freqüència del servei ordinari, 
s’estableix un servei específic, addicional a la recollida ordinària de voluminosos 
municipals, prestat directament pel Centre El Puig, previ avís de l’ajuntament.  

 

3. PRESSUPOST DELS SERVEIS: EXERCICI 2021 

 

3.1 DESPESES 
 
En el següent quadre s’adjunta el pressupost de serveis per a l’Ajuntament per a 
l’any 2021. Aquests costos estan calculats amb 3 mesos amb contracte antic més la 
facturació extraordinària del servei d’aquests 3 mesos i 9 mesos amb contracte 
nou. 
 

SERVEIS Import APORTACIO 
2021 

2021  
ANUAL 

2021 
MENSUAL 

Tractament rebuig al 
dipòsit controlat de 
Puigpalter 

Taxa=40 €/tona 429.550,18 € 429.550,18 € 35.795,85 € 

Cànon= 53,10 
€/tona 
Previsió de 
tones: 
4.614 tones 

Deixalleria 2,53 €/habitant 50.159,78 € 50.159,78 € 4.179,98 € 

RECOLLIDA REBUIG 
MUNICIPAL - RSU 

3 mesos 53.762,76 € 215.051,04 € 17.920,92 € 

RECOLLIDA SELECT. 
FORM ÀREA  
APORTACIÓ 

3 mesos 15.703,43 € 62.813,72 € 5.234,48 € 

RECOLLIDA SELECT. P. 
V. E. ÀREA  APORTACIÓ 

3 mesos 5.924,69 € 23.698,76 € 1.974,90 € 

FACTURACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA 
URBASER 

3 mesos 30.737.41 € 122.949,64 10.245,80 € 

Tractament de la FORM 
Planta Compostatge 
Garrotxa 

93,20 €/tona 
(part fixa=71,06 
+ part variable 
22,14) 

90.208,28 € 90.208,28 € 7.517,36 € 

Recollida Residu Verd 21,35 
€/contenidor 
aixecat 

35.747,62 € 35.747,62 € 2.978,97 € 

Tractament Residu Verd 48,40 €/tona 39.437,29 € 39.437,29 € 3.286,44 € 
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Tractament fusta 48,40 €/tona 393,01 € 393,01 € 32,75 € 

Recollida voluminosos - 
recollida ordinària 

3 mesos 7.886,63 € 31.546,52 € 2.628,88 € 

Recollida voluminosos - 
recollida extraordinària 

240,12 €/servei 
en cap de 
setmana 

12.486,24 € 12.486,24 € 1.040,52 € 

TOTAL   741.259,91 € 1.114.042,08 € 92.836,85 € 

 

3.1.1. EL CÀLCUL PER SERVEIS 

              - Recollida de voluminosos 

 
S’estima un cost per aquest servei de 1,657 €/hab calculats en base a les dades de 
població de l’Idescat de l’any 2019. 
 

- Recollida d’abocaments puntuals 
 
El servei es liquidarà en funció de la demanda i del preu públic aprovat pel Consell 
Comarcal en data 23/12/2020 i publicats al BOP de Girona núm. 250, de 
30/12/2020.  

- Recollida residu verd 
 
El preu de la recollida és funció del número d’aixecades de cada contenidor. El preu 
per aixecada per a l’any 2021 és de 21,35 € que prové de l’estudi de cost del servei 
realitzat pel centre el Puig. 
 

- Dipòsit controlat de residus 
 
El dipòsit de deixalles i el seu tractament en aquesta instal·lació constitueix el fet 
imposable de la Taxa fiscal núm. 2/89 “reguladora de la taxa per a la prestació del 
servei comarcal de tractament de residus sòlids urbans a l’abocador controlat de 
Puigpalter, essent les tarifes  a partir de 1 de març de 2021: 
 

 Taxa=40 €/tona segons l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora per la 
prestació del servei comarcal de tractament de residus sòlids urbans a 
l’abocador controlat de Puigpalter, article 8. 

 
 Cànon= 53,10 €/tona segons Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures 

fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

 
- Deixalleria fixa i mòbil 

 
S’estableix una quota pel servei de deixalleria que s’aplica a cada ajuntament que 
és funció del nombre d’habitants i que per l’any 2021 és de 2,53 €/habitant segons 
l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa del servei comarcal de tractament 
de residus sòlids urbans a l’abocador comarcal controlat de Puigpalter, pel que fa a 
l’article 8. BOP de Girona núm. 250, de 30 de desembre de 2020  
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- Tractament de residu verd i fusta 

 
El tractament del residu verd i la fusta es realitza a través d’una empresa externa i 
el preu per tona que s’aplica als ajuntaments per aquest concepte és de 48,40 
€/tona. 

 
Els preus públics estan aprovats mitjançant DECRET DE PRESIDÈNCIA núm. 
2019PRES001037 d’11 de desembre de 2019 i publicats al BOP de Girona núm. 245 
de 24 de desembre de 2019. 

 
- Tractament de matèria orgànica 

 
El tractament de la matèria orgànica es realitza a la planta de compostatge de la 
Garrotxa i el preu per tona que s’aplica són els aprovats per Ordenança fiscal T003, 
reguladora de la taxa per l'entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge, 
BOPG núm. 245 de 22/01/2020. 

 
Article 9. Tarifes. 
9.1 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA:  
Preu fix 71,06 euros/tona  
Preu variable establert segons el quadre següent  
Percentatges d’impropis ----------Preu per la gestió del rebuig  
0-5%------------------------------------------------- 22,14 euros/tona  
5-10% -----------------------------------------------44,28 euros/tona  
10-15% ---------------------------------------------66,42 euros/tona  
15-20% ---------------------------------------------88,56 euros/tona  
20-25% --------------------------------------------110,70 euros/tona  
25-30% -------------------------------------------146,13 euros/tona  
més del 30% ------------------------------------442,82 euros/tona 

 

3.2. APORTACIONS 
 

3.2.1. RETORN DE LA FORM 

Es calcula el retorn de la FORM segons la GUIA D’ORIENTACIÓ ALS ENS LOCALS 
SOBRE L’APLICACIÓ DEL RETORN DELS CÀNONS SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL 
REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS PER A L’ANY 2021. 

CONCEPTE Import Estimació 
mensual de 
tones 

% 
impropis 
 

RETORN 
2021 
Mensual - 
Estimació 

TRACTAMENT 
 

34 €/tona 
(FORM neta) 

52 4% 1.697,28 € 

RECOLLIDA 35,11 €/tona 
(FORM bruta) 

52  1.825,65 € 

AUTOCOMPOSTATGE    605 € 
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Aquest retorn inclou els següents conceptes: 

 Retorn del Cànon per tractament de matèria orgànica que ingressa el 
consell:  Es farà la devolució a l'ajuntament de la part proporcional del 
retorn que és funció de les tones recollides al municipi i del % d'impropis, en 
aplicació del mètode de càlcul que estableix l'Agència de Residus de 
Catalunya a la Guia d’Orientació per al retorn del Cànon. 

 Retorn de l'import del Cànon de l'Agència de Residus en concepte de 
recollida selectiva de matèria orgànica que percep el consell: es farà la 
devolució a l'ajuntament de la part proporcional del retorn del Cànon que 
depèn de les tones recollides al municipi i del % d'impropis , en aplicació del 
mètode de càlcul que estableix l'Agència de Residus de Catalunya a la Guia 
d’Orientació per al retorn del Cànon. 

 Import AUTOCOMPOSTATGE: L’import s’establirà en base als següents 
imports unitaris:  
 

 Imports unitaris aplicables a 
l’autocompostatge com a via 
exclusiva de gestió de la 
FORM  

Imports unitaris aplicables a 
l’autocompostatge com a via 
complementària a la recollida 
selectiva de la FORM  

Compostadors 
Individuals  

20 €/compostador  5 €/compostador  

Compostadors 
comunitaris  

60 €/compostador  15 €/compostador  

 

Un cop finalitzat l´exercici econòmic el Consell Comarcal elaborarà una memòria de 
la gestió del servei de l´any anterior, procedint-se a la liquidació que correspongui.  

4. VIGÈNCIA 

 El Pla serà vigent mentre les parts no n´acordin la seva modificació o 
revisió.   

 L’actualització dels serveis inclosos en la delegació, i les seves condicions  
s’actualitzaran anualment a través d´una addenda al conveni. 

 Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany presentarà a l’Ajuntament una memòria que inclourà com a mínim 
el balanç econòmic anual i la descripció dels serveis prestats. No obstant 
això, el consell comarcal facilitarà a l’Ajuntament la informació que se li 
demani en qualsevol moment de l’any en relació al servei. 

5. MODIFICACIONS DELS SERVEIS 

 
Els serveis inclosos al Pla  de Gestió del Servei podran ser modificats,  ampliats, o 
reduïts a sol·licitud de l’Ajuntament o  a proposta del Consell comarcal ja sigui de 
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forma puntual per circumstàncies especials o bé amb caràcter indefinit, incorporant 
fins i tot  models de prestació no previstos inicialment. 
 
Les noves condicions seran d’aplicació a partir de la seva aprovació, si s’escau, per 
part dels òrgans expressament delegats a tal efecte per part de l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal, i ratificats pels òrgans competents en la primera sessió que 
celebrin. 
 
En cas que l’Ajuntament sol·liciti durant l’exercici, l’ampliació  o el canvi de model 
de prestació dels serveis contemplats en el Pla de Gestió del Servei, el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany elaborarà la corresponent memòria valorada que haurà 
de ser acceptada per l’ajuntament. 
 
Si l’ampliació del servei o el canvi de model suposen un increment de cost, aquest 
serà repercutit íntegrament a l’Ajuntament i l’import corresponent als serveis 
efectivament prestats serà incorporat a les següents liquidacions que s’emetin 
d’acord amb la periodicitat establerta al Pla de Gestió. 

6. ANNEX DEL TRASPÀS 

 
“TRASPÀS I LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE LA DELEGACIÓ  EN MATÈRIA DE 
RECOLLIDA  DE RESIDUS MUNICIPALS DE L´AJUNTAMENT DE BANYOLES” 

 
A efecte de determinar els compromisos que resulten de la revocació municipal, el 
Consell Comarcal i l´Ajuntament de Banyoles consensuen i formalitzen en relació al 
traspàs del servei els acords en relació a:  

1.- Previsió costos Ajuntament de Banyoles 2020 

2.- Liquidacions practicades pels serveis a l’Ajuntament de Banyoles l’any 2020 

3.- Personal a subrogar 

4.- Adscripció de vehicles que passaran a la gestió del servei de l´Ajuntament de 
Banyoles 

5.- Quota de separació 

6.- Contenidors del terme municipal de Banyoles 

7.- Amortitzacions pendents 

8.- Recollida comercial 
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1.- Previsió costos Ajuntament de Banyoles 
2020
ABOCADOR 2020

Taxa Preu Fix 7,92 €                 €/habitant i any
Taxa Preu Variable 11,50 €               €/t
Canon ARC Canon de deposició de residus 47,10 €               €/t

L'import €/t de residus municipals  entrats a abocador   que estableixil'Agència de Residus
DEIXALLERIA 2020
inclou deixalleria fixa i mòbil i recollida de piles
Taxa 2,53 €                 €/habitant i any

Abocador i Deixalleria
Numero d'habitants referenciats al cens municipal segons IDESCAT 2018 19615
Els imports de la taxa d'abocador i deixalleria s'estableixen a l' Ordenança fiscal

RECOLLIDA DE REBUIG 2020
Preu fix d'acord amb l' estudi econòmic pel pressupost anual del consell, definit al quadre d'aportacions dels ajuntaments
 inclou recollida de voluminosos

preu unitari
Import corresponent a la recollida de rebuig domestic diumenges nit 207,68 €             10.799,36 €   
Import corresponent a la recollida de rebuig domestic de dilluns a dissabte 204.251,69 € 
Recollida de voluminosos 31.546,50 €   
Aportació pel servei de recollida de rebuig de dilluns a dissabte 246.597,55 € any

RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER, VIDRE I ENVASOS 2020
Preu fix d'acord amb l' estudi econòmic pel pressupost anual del consell, definit al quadre d'aportacions dels ajuntaments

preu unitari
Import del servei de recollida SELECTIVA 23.698,76 €       any
Reforç d'estiu del servei  recollida selectiva, a demanda 171,83 €                

RECOLLIDA  DE RESIDU VERD 2020
preu unitari

Recollida de residu verd 21,38 €                  €/recollida

Preu variable per contenidor recollit, d'acord amb l' estudi econòmic pel pressupost anual del consell

TRACTAMENT  DE RESIDU VERD I FUSTA 2020
preu unitari

Tractament de residu verd i fusta 48,40 €                  €/t

Preu variable per t, d'acord amb  l'ordenança de preus publics del consell comarcal

RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA 2020

Import Fix 62.813,73 €       €/any

L'import fix de l'aportació s'estableix a l'estudi econòmic del servei que incorpora el pressupost del consell comarcal 2020

Retorn de l'import del  Canon de l'Agència de Residus en concepte de recollida selectiva de matèria orgànica que percep 
el consell: devolució a l'ajuntament de la part proporcional del retorn del Canon que depen de les tn recollides al municipi
i del % d'impropis , en aplicació del mètode de càlcul que estableix l'Agència.

TRACTAMENT DE MATÈRIA ORGÀNICA 2020
L' Import a liquidar és variable i depèn del cost de tractament i del retorn del canon de l'Agència de Residus de Catalunya

El cost de tractamenti ve determinat pel número tones recollides al municipi a les que s'hi aplica el preu unitari definit
 a l'Ordenança fiscal del Consell Comarcal de la Garrotxa, que és el titular de la planta de tractament.

Retorn  del  Canon per tractament  de matèria orgànica que ingressa el consell: devolució a l'ajuntament de la part proporcional del
 retorn que és funció de les tn recollides al municipi i del % d'impropis, en aplicació del mètode de càlcul que estableix l'Agència.

 

La previsió de costos pel període 2021 mentre es manté la delegació de serveis en 
els termes previstos al conveni, s´han d´entendre referits a la previsió de costos 
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2020, incrementats per les variacions que puguin resultar de l´execució del 
contracte de serveis.   

2.- Liquidacions practicades pels serveis a l’ Ajuntament de Banyoles 2020 

NÚM. LIQUID. PERIODE DATA MUNICIPI IMPORT LIQ. PENDENT CONCEPTE

940200001 GENER 31/01/2020 BANYOLES 38.196,40 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200030 FEBRER 29/02/2020 BANYOLES 37.889,51 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200064 MARÇ 31/03/2020 BANYOLES 42.295,16 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200096 GENER 31/03/2020 BANYOLES 2.677,20 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200105 FEBRER 31/03/2020 BANYOLES 3.661,90 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200114 MARÇ 31/03/2020 BANYOLES 2.722,55 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200123 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 5.924,69 € 5.924,69 € RECOLLIDA SELECT. P. V. E. ÀREA  APORTACIÓ

940200134 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 53.762,76 € 53.762,76 € RECOLLIDA REBUIG MUNICIPAL - RSU

940200145 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 7.899,50 € 7.899,50 € RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESIDU VERD

940200153 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 15.703,43 € 15.703,43 € RECOLLIDA SELECT. FORM ÀREA  APORTACIÓ

940200160 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 14.310,06 € 14.310,06 € TAXA PEL TRACTAMENT FORM

940200173 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 12.406,49 € TAXA PEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

940200196 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 7.886,61 € 7.886,61 € RECOLLIDA ORDINÀRIA DE VOLUMINOSOS - RSU

940200197 ABRIL 30/04/2020 BANYOLES 39.718,92 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200227 ABRIL 30/04/2020 BANYOLES 2.781,60 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200236 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES -12.406,49 € TAXA PEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

940200247 GEN./FEB./MAR. 31/03/2020 BANYOLES 11.885,83 € 11.885,83 € TAXA PEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

940200258 MARÇ 30/04/2020 BANYOLES 433,19 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200269 MAIG 31/05/2020 BANYOLES 44.186,93 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200300 MAIG 31/05/2020 BANYOLES 4.668,96 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200309 JUNY 30/06/2020 BANYOLES 39.933,22 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200346 JUNY 30/06/2020 BANYOLES 3.816,35 € 3.816,35 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200355 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 5.924,69 € 5.924,69 € RECOLLIDA SELECT. P. V. E. ÀREA  APORTACIÓ

940200366 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 53.762,76 € 53.762,76 € RECOLLIDA REBUIG MUNICIPAL - RSU

940200367 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 7.886,63 € 7.886,63 € RECOLLIDA ORDINÀRIA DE VOLUMINOSOS - RSU

940200378 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 9.479,40 € 9.479,40 € RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESIDU VERD

940200386 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 15.703,43 € 15.703,43 € RECOLLIDA SELECT. FORM ÀREA  APORTACIÓ

940200393 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 14.310,06 € 14.310,06 € TAXA PEL TRACTAMENT FORM

940200406 ABR./MAI./JUN. 30/06/2020 BANYOLES 12.338,69 € 12.338,69 € TAXA PEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

940200429 JULIOL 31/07/2020 BANYOLES 40.588,31 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200466 JULIOL 31/07/2020 BANYOLES 3.128,00 € 3.128,00 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200476 AGOST 31/08/2020 BANYOLES 40.772,32 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200508 AGOST 31/08/2020 BANYOLES 2.277,76 € 2.277,76 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200517 SETEMBRE 30/09/2020 BANYOLES 39.440,45 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200552 SETEMBRE 30/09/2020 BANYOLES 3.478,47 € 3.478,47 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200562 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 5.924,69 € 5.924,69 € RECOLLIDA SELECT. P. V. E. ÀREA  APORTACIÓ

940200573 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 53.762,76 € 53.762,76 € RECOLLIDA REBUIG MUNICIPAL - RSU

940200574 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 7.886,63 € 7.886,63 € RECOLLIDA ORDINÀRIA DE VOLUMINOSOS - RSU

940200575 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 1.868,80 € 1.868,80 € RECOLLIDA EXTRAORDINÀRIA DE VOLUMINOSOS - RSU

940200586 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 10.610,95 € 10.610,95 € RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESIDU VERD

940200594 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 15.703,43 € 15.703,43 € RECOLLIDA SELECT. FORM ÀREA  APORTACIÓ

940200601 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 14.310,06 € 14.310,06 € TAXA PEL TRACTAMENT FORM

940200614 JUL./AGO./SET. 30/09/2020 BANYOLES 12.474,28 € 12.474,28 € TAXA PEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

940200637 OCTUBRE 31/10/2020 BANYOLES 39.451,35 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200672 OCTUBRE 31/10/2020 BANYOLES 3.316,03 € 3.316,03 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200681 NOVEMBRE 30/11/2020 BANYOLES 42.383,58 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200713 NOVEMBRE 30/11/2020 BANYOLES 4.653,22 € 4.653,22 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

940200722 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 5.924,69 € 5.924,69 € RECOLLIDA SELECT. P. V. E. ÀREA  APORTACIÓ

940200733 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 53.762,76 € 53.762,76 € RECOLLIDA REBUIG MUNICIPAL - RSU

940200734 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 7.886,63 € 7.886,63 € RECOLLIDA ORDINÀRIA DE VOLUMINOSOS - RSU

940200735 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 3.036,80 € 3.036,80 € RECOLLIDA EXTRAORDINÀRIA DE VOLUMINOSOS - RSU

940200746 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 7.223,56 € 7.223,56 € RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESIDU VERD

940200754 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 15.703,43 € 15.703,43 € RECOLLIDA SELECT. FORM ÀREA  APORTACIÓ

940200761 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 14.310,06 € 14.310,06 € TAXA PEL TRACTAMENT FORM

940200774 OCT-NOV-DES 31/12/2020 BANYOLES 12.474,28 € 12.474,28 € TAXA PEL SERVEI DE DEIXALLERIA COMARCAL

940200797 DESEMBRE 31/12/2020 BANYOLES 41.350,46 € MESCLES RESIDUS MUNICIPALS

940200826 DESEMBRE 31/12/2020 BANYOLES 2.657,98 € 2.657,98 € ENTRADA DE RESIDU VERD / FUSTA A DEIXALLERIA

1.006.122,17 € 502.970,16 €

LIQUIDACIÓNS ANY 2020

 

3.- Personal a subrogar 

La major part del personal no està adscrit exclusivament a un dels serveis. Es 
relaciona a continuació la dedicació del personal a cada un dels serveis amb una 
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proposa de separació, que entenem s’haurà de ratificar per totes les parts; 
personal, representants sindicals, Ajuntament, Consell Comarcal i empresa. 

 

Dni Categoria Banyoles Comarca Servei Observacions 

____593N Peó nit 100 0 Rsu Banyoles Servei Banyoles 

____557W Peó nit 100 0 Rsu Banyoles Servei Banyoles 

____158J Conductor nit 100 0 Rsu Banyoles Servei Banyoles 

____970T Peó 85 15 

Orgànica 
Banyoles + 
Selectiva Servei Banyoles 

____216L Conductor 85 15 
Comercial + 
orgànica escoles Servei Banyoles 

____147X Conductor 80 20 

Orgànica 
Banyoles + 
Selectiva Servei Banyoles 

____926R Peó 40 60 
Comercial + 
furgoneta Servei Banyoles 

Percentatge de participació del feines segons la Comarcal del Pla de 
l'Estany i Banyoles 

4.- Adscripció de vehicles que passen al servei de l´Ajuntament de 
Banyoles 

 1 camió autocompactador recol·lector per a la recollida de rebuig 
 
Marca: Renault 
Model: D18 
Matrícula: 1726KBB 
Data de matriculació: 20/06/2017 
Caixa Ros Roca OLYMPUS 17W 
Volum de la tremuja 3 m3 
Kit hidràulic per a l’elevació de contenidors soterrats: Si 
Preparat per a la recepció de vehicles satèl·lit: Si 
Equipat amb sistema de pesatge embarcat marca MOBA, sistema de localització 
GPS/GPRS i programa MAWIS 
 

 1 camió autocompactador recol.lector per a la recollida de rebuig 
 
Marca: Mercedes Benz 
Model: Azor 1828  
Matrícula: 3487 FCH 
Data de matriculació: 30/06/2006 
Caixa Geesink GPM III 17 H25 de 18 m3 
Kit hidràulic per a l’elevació de contenidors soterrats: Si 
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Volum de la tremuja: 3 m3 
Preparat per a la recepció de vehicles satèl·lit: Si 
Equipat amb sistema de pesatge embarcat marca MOBA i sistema de localització 
GPS/GPRS i programa MAWIS 
 

 1 camió autocompactador recol·lector per a la recollida de rebuig  
 
Marca: Mercedes Benz 
Model: 1828 
Matrícula: 5660DPP 
Data de matriculació: 12/09/2005 
Caixa ROS ROCA de 18 m3 
Volum de la tremuja 2 m3 
Kit hidràulic per a l’elevació de contenidors soterrats: Si 
Preparat per a la recepció de vehicles satèl·lit: Si 
Equipat amb sistema de pesatge embarcat marca MOBA i sistema de localització 
GPS/GPRS i programa MAWIS 
 

 1 camió amb caixa oberta i grua  per a la recollida selectiva de paper, vidre i 
envasos  

 
Marca: RENAULT 
Model:  Premium 
Matrícula: 3902 DTC 
Data de matriculació: 1/01/12/2005 
Caixa  Oberta de   10  m3  i sistema multilift. 
Equipat amb  GRUA marca PM model 10 
Sistema de pesatge embarcat  NO,  
Sistema d’identificació de contenidors NO; i sistema de localització GPS/GPRS  SÍ 
 

5.- Quota de separació 

Un cop finalitzada la delegació s´elaborarà  pel Consell Comarcal la memòria de la 
gestió del servei comprensiva de l´any 2020 i període que correspongui de l´any 
2021, d´acord amb les previsions de referència 2020, i de les modificacions que en 
puguin haver resultat.  
 
No es preveuen inicialment costos de personal, en preveure´s la subrogació de 
personal per part de l´Ajuntament. 
 
En quan a l´amortització de maquinària es preveu el seu  traspàs a l´Ajuntament, 
en tot cas veure l´apartat d´amortitzacions. 
 
Es contemplaran a la liquidació aquells conceptes que puguin resultar del contracte 
de prestació de serveis.  
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6.-Contenidors del terme municipal de Banyoles 

 Rebuig: aquests contenidors són propietat de l’Ajuntament de Banyoles i ja 
estan amortitzats. 

 Paper, vidre, envasos i FORM: aquests contenidors són propietat del Consell 
Comarcal i per tant en el moment de la seva retirada per part de 
l’Ajuntament s’hauran de traslladar al lloc que  indiqui o disposi el Consell 
Comarcal. 

 Fins a la finalització de la delegació el Consell Comarcal farà el manteniment 
dels contenidors existents i no farà cap substitució  per contenidors nous. 

7.- Amortitzacions pendents 

A la factura de cada mes hi és contemplada l´amortització pels conceptes que es 
detallen a continuació. 

A la liquidació de l’exercici 2021 se sumarà el pendent per amortitzar. 

El quadre d’amortitzacions pendents referides a 1 de gener és el següent: 

Equip amortització pendent a 1 de gener de 
2021 

amortització mensual 

   

1726KBB                    92.183,33 €                       1.961,35 €  

TIC'S                     22.443,20 €                           477,51 €  

                  114.626,53 €                       2.438,86 €  

 

8.- Recollida comercial 

El Consell comarcal gestiona al municipi de Banyoles el servei de recollida comercial 
tancant a 09/02/2021.  

El Padró amb la seva referència, nom fiscal i pesos recollits o bé estimats durant 
l’any en curs es posarà a disposició de l´Ajuntament de Banyoles.  

7. ANNEX DELS CONVENIS AMB ECOEMBES I ECOVIDRIO 

Convenis entre l´Agència de Residus de Catalunya i els SIG d´ECOEMBES i 
d´ECOVIDRIO.  

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=15m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=16m02s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=17m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=19m59s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=20m09s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=23m21s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=27m20s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=31m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=37m58s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=39m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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.  

Vots en contra (2) 

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

Abstencions (1)  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  
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12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA ESPORÀDICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS  
(expedient X2021002974). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Tubert Yani, Regidor de medi ambient, que 
fa la següent proposta al Ple:  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Ajuntament de Banyoles és titular de les competències de la recollida i 
tractament de residus municipals d’acord amb els articles 25.2 b) i 26.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 42 del Decret 
Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de residus. 
 
I el Consell Comarcal del Pla de l’Estany (d’ara endavant, CCPE) realitza per 
delegació dels ajuntaments de la Comarca la prestació del servei de recollida i 
tractament de residus. 
 
Amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest conveni, ambdós entitats han consensuat 
el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Banyoles a favor del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació del servei en matèria de 
recollida i tractament de residus municipals, pel qual s’estableixen les condicions en 
què s’efectuarà el traspàs dels serveis que ve gestionant el CCPE en matèria de 
recollida de residus fins que entrin en vigor els nous contractes administratius per 
la prestació d’aquest servei a l’Ajuntament de Banyoles i al CCPE, resultants de la 
licitació conjunta. 
 
II.  Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que 
disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic així com l’informe de la secretària municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Regulació de la contractació conjunta 
 
L’article 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
de febrer de 2014, sobre contractació pública preveu que les entitats que pertanyen 
al sector públic poden acordar la realització conjunta de contractacions 
específiques. Aquest article té el seu reflex en l’article 31.2 i 3 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic:  

 
“2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les entitats que pertanyen 
al sector públic poden acordar, en tot cas, la realització conjunta de 
contractacions específiques.  
 
3. Quan un procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat 
de manera conjunta en nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen 
la responsabilitat conjunta del compliment de les seves obligacions. Això 
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s’aplica també en aquells casos en què una sola entitat administri el 
procediment, per compte propi i a compte de les altres entitats interessades.  

 
Quan un procediment de contractació no es desenvolupi en la seva totalitat 
en nom i a compte de les entitats interessades, aquestes només tenen la 
responsabilitat conjunta per aquelles parts que s’hagin portat a terme 
conjuntament. Cada entitat és l’única responsable del compliment de les 
seves obligacions respecte a les parts que porti a terme en el seu propi nom 
i per compte propi.” 

 
La contractació conjunta permet aprofitar economies d’escala, essent compatible 
amb els principis de la contractació pública recollits en l’article 1 i concordants de la 
LCSP, i en particular amb el principi d’eficiència, per tant, la opció de la contractació 
conjunta és recomanable i convenient ajustant-se als paràmetres de bona 
administració. 

 
I la contractació conjunta del servei de recollida i tractament de residus per part 
dels ens que subscriuen aquest conveni és l’opció més recomanable i convenient 
perquè s’ajusta als principis de bona administració ja que permet aprofitar 
economies d’escala i actuar de forma eficient en la gestió dels fons públics. 

 
És per aquest motiu que la tramitació de la licitació conjunta del servei de recollida 
de residus per part del CCPE i de l’Ajuntament de Banyoles és necessària per dur a 
terme la licitació d’ambdues entitats en un sol procediment per obtenir una millor 
coordinació i gestió del servei públic. Especialment, en allò referent al personal a 
subrogar per part de l’empresa o empreses, en el seu cas, adjudicatàries dels nous 
contractes administratius resultants de la licitació conjunta, pels mitjans a transferir 
i per la  pròpia prestació del servei públic. 
 
II.- La contractació conjunta es pot articular a través d’una conveni 
interadministratiu 
 
La contractació conjunta esporàdica entre dos o més poders adjudicadors permet 
realitzar conjuntament contractacions específiques sense crear una persona jurídica 
en virtut del que disposa l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre 
entitats pertanyents al sector públic, prèvia celebració dels corresponents convenis, 
en les condicions i amb els límits que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 6. 
 
Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant 
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o 
el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, 
pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu. 
 
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat 
de convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la 
seva signatura.  
 
La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i 
administrativa en les relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter 
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voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en 
tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin (article 
57). També l'article 70 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
preveu la formalització de convenis com a instrument de cooperació 
interadministrativa. 

En el  cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat 
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats 
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic 
determina que els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà 
ser superior a 4 anys, si bé en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest 
termini, les parts que subscriuen aquest conveni podran acordar unànimement la 
seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. 
 
Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, s’han de complir les exigències de 
publicitat activa en virtut del que es disposa la normativa vigent en matèria de 
transparència. 
 
III.- Competència plenària 
 
La delegació de competències requereix l’adopció de l’acord per la majoria 
absoluta dels membres de la corporació, d’acord amb els articles 47.2 h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 114.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del 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 

ACORD 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la contractació conjunta esporàdica per a 
la prestació del servei en matèria de recollida de residus municipals, que s’adjunta 
com a annex a aquest acord.  
 
Segon. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni i perquè subscrigui els 
documents necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a Consell Comarcal del Pla de l’Estany.  
 
Quart. Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, 
de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA CONTRACTACIÓ 
CONJUNTA ESPORÀDICA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN MATÈRIA DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Banyoles, a la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Francesc Castañer Campolier, president del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany (CCPE), per nomenament en sessió constitutiva de data 11 de juliol 
de 2019,  actua en nom i representació de la referida corporació , autoritzat per 
l´acord de Ple     ________  , assistit per la  secretària d’aquesta corporació, Sra. 
M.C.V.  
 
D’ altra part, el Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde president de l’Ajuntament de 
Banyoles, per nomenament en sessió constitutiva de data 15 de juny de 2019, 
actua en nom i representació de la referida corporació , autoritzat per l´acord de 
Ple     ________    assistit per la Secretària d’aquesta corporació, Sra. R.M.M.A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament  la capacitat i competència suficient per a 
la formalització d’aquest conveni,  
 
EXPOSEN 
 
I.- L’Ajuntament de Banyoles és titular de les competències de la recollida i 
tractament de residus municipals d’acord amb els articles 25.2 b) i 26.1 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 42 del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de residus. 

 
I el Consell Comarcal del Pla de l’Estany realitza per delegació dels ajuntaments de 
la Comarca la prestació del servei de recollida i tractament de residus. 
 
Amb caràcter previ a la formalització d’aquest conveni, els Plens d’ambdós entitats 
han aprovat el conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Banyoles 
a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació del servei en 
matèria de recollida i tractament de residus municipals, pel qual s’estableixen les 
condicions en què s’efectuarà el traspàs dels serveis que ve gestionant el CCPE en 
matèria de recollida de residus fins que entrin en vigor els nous contractes 
administratius per la prestació d’aquest servei a l’Ajuntament de Banyoles i al 
CCPE, resultants de la licitació conjunta. 
 
II.- L’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “els municipis 
tenen dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics 
per a exercir llurs competències, i també per a complir tasques d’interès comú. A 
aquests efectes, tenen capacitat per establir convenis i crear mancomunitats, 
consorcis i associacions i participar-hi, i també adoptar altres formes d’actuació 
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conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si no és per garantir l’autonomia 
dels altres ens que la tenen reconeguda”. 

 
III.- Que les parts actuen en base a les potestats que li atribueixen els articles 57 
de Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, 303 a 311 del 
Decret 179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, i d’acord amb la regulació establerta als articles 108 i següents de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i articles 47 i següents de Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
IV.- La contractació conjunta esporàdica entre dos o més poders adjudicadors  
permet realitzar conjuntament contractacions específiques sense crear una persona 
jurídica en virtut del que disposa l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, mitjançant sistemes de cooperació horitzontal entre 
entitats pertanyents al sector públic, prèvia celebració dels corresponents convenis, 
en les condicions i amb els límits que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 6. 
 
V.- L’article 38 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública preveu que les entitats que 
pertanyen al sector públic poden acordar la realització conjunta de contractacions 
específiques. Aquest article te el seu reflex en l’article 31.2 i 3 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic:  

 
“2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les entitats que pertanyen 
al sector públic poden acordar, en tot cas, la realització conjunta de 
contractacions específiques.  
 
3. Quan un procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat 
de manera conjunta en nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen 
la responsabilitat conjunta del compliment de les seves obligacions. Això 
s’aplica també en aquells casos en què una sola entitat administri el 
procediment, per compte propi i a compte de les altres entitats interessades.  
 
Quan un procediment de contractació no es desenvolupi en la seva totalitat 
en nom i a compte de les entitats interessades, aquestes només tenen la 
responsabilitat conjunta per aquelles parts que s’hagin portat a terme 
conjuntament. Cada entitat és l’única responsable del compliment de les 
seves obligacions respecte a les parts que porti a terme en el seu propi nom 
i per compte propi. “ 
 

VI.- La contractació conjunta permet aprofitar economies d’escala, essent 
compatible amb els principis de la contractació pública recollits en l’article 1 i 
concordants de la LCSP, i en particular amb el principi d’eficiència, per tant, la opció 
de la contractació conjunta és recomanable i convenient ajustant-se als paràmetres 
de bona administració. 

 
I la contractació conjunta del  servei de recollida i tractament de residus per part 
dels ens que subscriuen aquest conveni és l’opció més recomanable i convenient 
perquè s’ajusta als principis de bona administració ja que permet aprofitar 
economies d’escala i actuar de forma eficient en la gestió dels fons públics. 
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És per aquest motiu que la tramitació de la licitació conjunta del servei de recollida 
de residus per part del CCPE i de l’Ajuntament de Banyoles, és necessària per dur a 
terme la licitació d’ambdues entitats en un sol procediment per obtenir una millor 
coordinació i gestió del servei públic. Especialment, en allò referent al personal a 
subrogar per part de l’empresa o empreses, en el seu cas, adjudicatàries dels nous 
contractes administratius resultants de la licitació conjunta.  

 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és fixar les condicions per les quals l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany contractaran conjuntament el 
servei de recollida de residus. 
 
La contractació es realitzarà de forma conjunta amb la finalitat d’aconseguir una 
unitat en els tempos per l’adjudicació i formalització dels nous contractes 
administratius, de manera que la transició del contracte del Consell Comarcal del 
Pla de l´Estany als dos contractes resultants de la  licitació a signar respectivament 
per l´Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal  tingui el mínim impacte 
possible per a la seva implantació, atenent  el personal a subrogar, els mitjans a 
transferir  i la  pròpia prestació del servei públic. 
 
La licitació es realitzarà per Lots: 
 
Lot 1: servei de recollida de residus del municipi de Banyoles. 
 
Lot 2: servei de recollida de residus municipals dels municipis de Camós, Cornellà 
del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel 
de Campmajor, Serinyà  i Vilademuls  a la Comarca del Pla de l’Estany.  
 
SEGON.- IMPULS, TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ. 
 
La contractació conjunta i unificada del procediment  permet guanyar eficiència i 
disminució de càrregues administratives de cadascuna de les entitats.  
 
Cada entitat iniciarà el seu propi expedient de contractació conjunta i aprovarà 
l’expedient de contractació que inclourà el plec de prescripcions tècniques 
particulars que definirà el sistema de recollida de residus així com també el plec de 
clàusules administratives particulars, amb la corresponent memòria justificativa, 
informe jurídic i fiscalització (que configurarà la documentació corresponent al seu 
respectiu lot, lot 1. Ajuntament de Banyoles, lot.2 CCPE). Així com també, 
cadascuna de les entitats, designarà un tècnic/a per la valoració de les ofertes 
presentades. 
 
La tramitació de la licitació conjunta es durà a terme pel Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany, que exercirà en nom propi i per compte de l´Ajuntament de Banyoles 
tots els tràmits que la normativa de contractació del sector públic atorga a l´òrgan 
de contractació, incorporarà la documentació aprovada per l´Ajuntament de 
Banyoles corresponent al lot 1 , seguirà amb l´anunci de licitació de la contractació 
conjunta  fins a la proposta definitiva de la mesa de contractació.  Inclou, entre 
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d’altres:  la documentació a exigir a les empreses classificades en primer lloc en els 
dos Lots,  el requeriment de la documentació justificativa per estar incursa la oferta 
en baixa temerària o desproporcionada o, en el seu cas, qualsevol altre tràmit fins 
a la proposta definitiva d’adjudicació del contracte. 
 
L´exercici d’aquests funcions inclou la resolució dels recursos que es puguin 
interposar contra qualsevol dels dos lots ( si el recurs s´interposa contra el Lot 1, 
és preceptiu informe conjunt de l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany).    
 
Correspondrà a cada administració adoptar l’acord d´adjudicació. A partir d’aquest 
acord d´adjudicació, cadascuna de les parts serà responsable de la resolució de 
quantes incidències poguessin sorgir fins a la seva formalització. 
 
Ambdues Administracions es comprometen a actuar diligentment alhora de tramitar 
els corresponents expedients de contractació administrativa per assolir l’adjudicació  
dels contractes el més aviat possible. 
 
TERCER.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La selecció de la millor oferta es realitzarà per una Mesa de contractació amb la 
composició següent:   

 

Titulars Suplents 

President 
Sr. Francesc Castañer 
Campolier. President del CCPE 

Sr. Francesc Xavier Quer Bosch, 
Vicepresident del CCPE 

Vocals 
Sr. Albert Tubert Yani, regidor 
de medi ambient de 
l’Ajuntament de Banyoles 

Sr. Miquel Cuenca Vallmajo, 
tercer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Banyoles 

Secretària de l’Ajuntament de 
Banyoles. 

Cap de serveis Jurídics de 
l’ajuntament de Banyoles. 

 Secretària del CCPE. TAG del CCPE 

 
Interventora de l’Ajuntament 
de Banyoles. 

Tècnica de Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament de Banyoles. 

 Interventor del CCPE 
Tècnic de serveis econòmics del 
CCPE 

 
Cap d’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Banyoles 

Tècnic de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Banyoles. 

tècnic de medi ambient del 
CCPE. 

 

Tècnica de medi ambient del 
CCPE. 
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Secretària 
de la Mesa 

Técnica de Secretaria del 
CCPE. 

Cap de negociat del servei de 
recaptació 

 
Les funcions de la mesa de contractació seran les pròpies que determina la LCSP. 
 
 
QUART.-ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES. 
 
L’acord d’adjudicació dels lots s’adoptarà per cadascuna de les entitats (Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany i Ajuntament de Banyoles) d’acord amb la proposta 
realitzada per la mesa, i continuant cadascuna amb els tràmits corresponents.  
 
La formalització del contracte es realitzarà per cada entitat amb l’empresa 
seleccionada, havent de ser la data d’inici de l’execució dels dos contractes la 
mateixa, a fi de garantir el mínim impacte en l’inici dels nous contractes 
administratius i per una correcta implantació del servei en relació al personal a 
subrogar i dels béns adscrits al servei. 
 
En el supòsit d’interposició de recurs especial en matèria de contractació contra un 
dels lots, la formalització dels contractes administratius ( d’ambdós lots) quedaran 
en suspens fins a la resolució del recurs, circumstància que haurà de figurar en els 
plecs de clàusules administratives particulars de cada lot.  
  
CINQUÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES INSTITUCIONS QUE SÓN PART EN 
AQUEST CONVENI 
 
Són obligacions de les institucions que són part en aquest conveni les següents: 
 
Per part de l’Ajuntament de Banyoles: 
 

 Traslladar al Servei de Contractació del CCPE, la documentació a incorporar 
a l´expedient, que permetrà l´anunci de licitació de la contractació conjunta  
fins a la proposta definitiva de la mesa de contractació, següent:  
 

o Estudi de costos 
o Memòria justificativa 
o Plec de prescripcions tècniques particulars 
o Plec de clàusules administratives particulars 
o Certificació administrativa de l’acord adoptat d’aprovació de 

l’expedient de contractació administrativa. 
 
 
 
 
Per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany: 
 

 El Consell Comarcal assumirà les funcions de l’òrgan de contractació, 
incorporarà la documentació aprovada per l´Ajuntament de Banyoles 
corresponent al lot 1, i seguirà amb l´anunci de licitació de la contractació 
conjunta  fins a la proposta definitiva de la mesa de contractació, en nom 
propi i de l’Ajuntament de Banyoles. Aquestes actuacions comprendran: 



 
 
 
 

67 

 

 
o La realització de tots els actes administratius de tràmit exigits legalment 

corresponents a les diferents fases de la licitació. 
o La proposta de resolució de les incidències comunes a ambdues 

institucions que puguin sorgir durant la licitació del contracte i fins la 
proposta d’adjudicació per part de la mesa de contractació, que es 
comunicarà a l’Ajuntament de Banyoles. 

o Publicar en el perfil del contractant la certificació administrativa de 
l’acord d’adjudicació que adopti l’Ajuntament de Banyoles i còpia del 
contracte administratiu formalitzat. 

 
 El CCPE haurà d’informar a l’Ajuntament de Banyoles de totes les actuacions 

relatives a l´estat del  procediment de licitació. 
 
SISÈ. FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

El present conveni de col·laboració s’extingirà per les causes següents: 
 
a) Entrada en vigor dels nous contractes administratius de serveis de 
recollida de residus a l’Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany. 
b) L’acord entre les parts signatàries. 
c) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del 
conveni. 
d) L’incompliment dels compromisos previstos al conveni per qualsevol 
de les parts. 
e) Les generals establertes en la legislació vigent. 

 

SETÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura i fins que entrin en 
vigor els contractes administratius de serveis de recollida de residus a l’Ajuntament 
de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, resultants de la licitació 
conjunta del servei.  
 
En cas d’interposició de recurs contenciós administratiu contra actes previs a 
l’adjudicació, aquest conveni mantindrà la vigència fins a la seva resolució, 
assumint ambdues administracions les responsabilitats que se’n derivin. 
 
VUITÈ. NATURALESA JURÍDICA DEL CONVENI  

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 
108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

Per a la resolució de dubtes o conflictes que hi pugui haver queda subjecte a al Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic i a la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 
els efectes d’aquest conveni que no puguin ser resoltes d’acord amb els preceptes 
esmentats, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
NOVENA. PUBLICITAT DEL CONVENI 
 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Consell Comarcal del Pla de l´Estany  publicarà el 
Conveni de col·laboració Interadministratiu al DOGC i el remetrà pe a la seva 
publicació   al  Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Així mateix les entitats signants faran pública la seva signatura al Portal de 
Transparència d´acord amb l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
I per a deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
document a la data de la signatura electrònica. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=43m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=43m20s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=44m30s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=44m35s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=45m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=45m20s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=45m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

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

Vots en contra (2) 

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

Abstencions (1)  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

13. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS I GESTIÓ DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’ARTS ESCÈNIQUES (expedient 
X2021002558). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Miquel Cuenca Vallmajó, Regidor de Cultura, que 
fa la següent proposta al Ple:   

ANTECEDENTS DE FET 
 
I. Des de l’aprovació, en sessió plenària del dia 22 de febrer de 2010, del 
Reglament d’ús i gestió dels equipaments municipals d’arts escèniques (Teatre 
municipal, Ateneu-Centre municipal d’Estudis Musicals, Auditori de l’Ateneu i la 
Factoria d’Arts Escèniques), els usos d’aquests equipaments han augmentat 
notòriament, així com la naturalesa i les demandes en relació amb aquests usos. 
Aspectes, tots ells, que requerien de l’elaboració d’un nou reglament que no d’una 
modificació parcial de l’articulat del reglament vigent. 
 
II. L’avantprojecte de Reglament d’ús i gestió dels equipaments municipals d’arts 
escèniques de l’Ajuntament de Banyoles, s’ha sotmès a consulta pública en la seu 
electrònica de l’Ajuntament, sense que s’hagués presentat cap opinió al respecte. 
 
III. La Comissió d'Estudi constituïda a aquest efecte ha aprovat l'avantprojecte del 
Reglament d’ús i gestió dels equipaments municipals d’arts escèniques de 
l’Ajuntament de Banyoles, que prèviament ha elaborat. 
 
IV. Ha emès informe la secretària de la corporació, el qual consta en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. D’acord amb l’ article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació i la modificació 
de les ordenances s’efectuen de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
I l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que l’aprovació 
de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al procediment següent:  
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a) Aprovació inicial del ple, b) Informació pública per un període mínim de trenta 
dies hàbils, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments, c) Resolució de 
totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple.  
 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
II. L'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que correspon al Ple de la 
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament. L'acord d'aprovació, 
juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a informació pública pel 
termini de 30 dies mitjançant un anunci que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la 
formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
III. Articles 127 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
IV. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per aprovar inicialment les 
ordenances i reglaments municipals, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local segons redacció 
donada per al Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local i article 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
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.- Derogar el vigent Reglament d’ús i gestió dels equipament municipals 
d’Arts Escèniques: Teatre Municipal de Banyoles, Ateneu –Centre Municipal 
d’Estudis Musicals, Auditori de l’Ateneu i la Factoria d’Arts Escèniques, aprovat per 
acord plenari del dia 22 de febrer de 2010. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i gestió dels equipaments municipals 
d’arts escèniques de l’Ajuntament de Banyoles, el text del qual s'adjunta com a 
annex a aquest acord. 
 
Tercer.-  Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte del Reglament, a un 
període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a efectes de 
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i a l’Etauler d’aquesta Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord plenari.  
 
Quart.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de 
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la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon 
Govern. 
 
Cinquè.- Aprovat definitivament el  Reglament, es publicarà íntegrament el seu text 
en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, tant en l’Etauler de la Corporació, 
com en el Diari Oficial de la Generalitat, s’inserirà el corresponent edicte anunciant 
la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament 
aquest Reglament.  
 
Sisè.- Comunicar aquest acord i còpia íntegra i fefaent d’aquest Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en 
l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
 
ANNEX  

REGLAMENT D’ÚS I GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’ARTS 
ESCÈNIQUES: 

 
PREÀMBUL 
 
L’article 86 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya estableix que el municipi és l’ens local bàsic 
d’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la 
comunitat local en els assumptes públics, i garanteix al municipi l’autonomia per a 
l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos 
propis de la col·lectivitat que representa. 
 
D’acord amb l’article 84.2. d i k de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la regulació 
i la gestió dels equipaments municipals, esportius, d’oci i de promoció d’activitats és 
competència dels governs locals de Catalunya. 
 
Arran de la inauguració del Teatre Municipal de Banyoles l’abril de 1995, amb la 
voluntat d’activar l’activitat teatral, mancada d’un espai adequat per a la pràctica i 
incentivació de les arts escèniques i de la música, la ciutat de Banyoles va 
incrementar notablement la seva dotació d’equipaments culturals amb l’obertura de 
diferents instal·lacions.  
 
D’una banda, l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM) situat a 
la plaça Major, 40 de Banyoles es va inaugurar el 27 de setembre de 2003. 
L’Ateneu va ser un espai llargament reivindicat per la població després de 
l’enfonsament l’any 1985 del teatre Els Catòlics. Aquest equipament té també una 
nova funció. De ser un teatre de caire popular ha passat a ser un espai dedicat 
principalment a la música, fruit sobretot de l’enorme creativitat musical banyolina i 
de la manca d’espais que tenen els diferents grups. 
 
Així mateix, des del 18 d’octubre de 2008, l’Auditori de l’Ateneu ofereix una 
programació estable de música en tots els seus formats i gèneres. Això va significar 
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la finalització de la segona fase de tot l’equipament i, per tant, l’aprofitament de 
totes les seves potencialitats i, en especial, de la consecució d’un auditori per a 
l’Escola Municipal de Música, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en 
relació amb l’autorització d’escoles de música. 
 
D’altra banda, l’obertura de La Factoria d’Arts Escèniques implica l’assoliment 
d’un equipament també necessari sobretot per a les entitats vinculades a les arts 
en viu, en especial, del teatre. Efectivament, la Factoria es constitueix en la seu 
estable de l’Aula de teatre que, des de l’any 1999, ofereix no tan sols una oferta 
pedagògica dirigida a diferents grups d’edats i col·lectius teatrals, sinó que també 
promou la creació col·lectiva, la investigació i els nous formats teatrals com a eix 
principal dels seus estudis. Paral·lelament a això, la Factoria també suposa un punt 
d’inflexió en el concepte de viver de propostes vinculades amb les arts escèniques i, 
en especial, com a espai de recerca, de formació, de creació, de debat, de difusió i 
d’explotació. En aquest sentit, l’equipament de seguida es va posar a disposició de 
les companyies de la ciutat, de la comarca, de companyies professionals de fora 
perquè compartissin experiències i punts de vista, assagessin els seus espectacles i, 
alhora, poguessin exhibir-los. Per tant, és fonamental pensar en la relació de La 
Factoria d’Arts Escèniques amb el Teatre Municipal i l’Ateneu-CMEM-Auditori de 
Banyoles. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 
2010, es va aprovar un Reglament d’ús i gestió dels equipaments municipals d’arts 
escèniques que es va publicar íntegrament al BOP de la província de Girona, amb 
data 19 de maig de 2010, núm. 95. 
 
No obstant això, des d’aleshores ençà, els usos dels equipaments d’arts escèniques 
han augmentat notòriament, així com la naturalesa i les demandes en relació amb 
aquests usos. En efecte, les característiques singulars d’aquests equipaments han 
suposat la seva consolidació com a espais de referència a la ciutat no tan sols com 
a llocs de creació, exhibició i formació en l’àmbit de les arts en viu (teatre, música, 
dansa, etc) sinó també com a llocs d’encontre o d’acció cívics, de manera que 
escoles, associacions i altres agrupacions ciutadanes demanen, cada vegada més, 
aquests espais per dur-hi a terme les seves activitats. Per tot això, calia tornar a 
plantejar la vigència d’alguns aspectes del reglament de 2010 per tal d’actualitzar-
lo. Malgrat això, finalment es va considerar que aquesta actualització suposava, de 
fet, l’elaboració d’un nou reglament més que no pas la revisió parcial del seu 
articulat. 
 
En aquest sentit, regular l’ús dels equipaments d'arts escèniques a fi de garantir 
l’homogeneïtat dels criteris pels drets, les obligacions i els deures dels usuaris i 
usuàries, així com de les companyies, grups i sector privats que vulguin fer ús dels 
equipaments comporta indefectiblement la previsió d’un nou reglament que 
garanteixi alhora una correcta gestió dels equipaments d’arts escèniques. 
Per tot això és proposa derogar i deixar sense efectes l’anterior Reglament de 
Règim Intern i aprovar aquest nou Reglament que tot seguit es concreta. 
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ÀMBIT JURÍDIC 
 
Aquest reglament s’inclou dins l’àmbit jurídic de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora d eles bases del règim local, el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el 
Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, en el marc de la regulació bàsica dels béns de les administracions 
públiques establert per la Llei 33/2003, de 3 de novembre. 
 
Supletòriament, són d’aplicació la legislació estatal no bàsica en matèria de règim 
local i béns públics, com també les altres normes dels ordenaments jurídics, 
administratiu i privat. 
 
Aquest reglament és d’aplicació als equipaments municipals d’arts escèniques. 
 
CAPÍTOL I. Disposicions generals dels espais i els equipaments municipals 
d’arts escèniques 
 
Article 1. Objecte del reglament  
 
L’objecte d’aquest reglament és regular el règim jurídic de les condicions d’ús per la 
societat civil i la ciutadania del conjunt d’equipaments municipals d’arts escèniques 
gestionats de forma directa per la Regidoria de cultura i patrimoni cultural de 
l’Ajuntament de Banyoles, així com els drets i deures dels seus usuaris. 
 
Així mateix, aquest reglament està dirigit d’una banda a tota persona, entitat, 
col·lectiu, companyia i empresa com a organitzador o realitzador de l’activitat que 
s’hi porta a terme i de l’altra a l’espectador i el públic en general, i pretén 
aconseguir un aprofitament òptim de les instal·lacions i assolir un bon 
funcionament, com també el màxim respecte envers la instal·lació i les persones 
que en són usuàries. 
 
Article 2. Naturalesa jurídica dels equipaments municipals d’arts 
escèniques 
 
1. Aquest reglament s’aplica als béns que es relacionen a continuació, sense 

perjudici que es puguin ampliar en el futur, si el municipi així ho decideix, i ho 
inclou dins del seu inventari de béns i drets municipals. 

 
Espais i equipaments que tenen la consideració de béns de domini públic  

 El Teatre municipal, que està situat al carrer Pere Alsius número 10. 
 L’Auditori de l’Ateneu, que està situat al c/ de la Canal número 26.  
 La Factoria d’arts escèniques, que està situada al carrer Baldiri Reixac  

número 403. 
 
2. L’ús privatiu d’aquests equipaments resta subjecte a l’atorgament d’una 

autorització d’ús temporal, que pot ser amb motiu d’una activitat puntual o per 
un període determinat, i que es regula en el capítol III d’aquest reglament. 
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Article 3. Objectius i activitats permeses 
 

1. L’Ajuntament pot autoritzar l’ús dels equipaments municipals d’arts 
escèniques a les persones físiques i entitats que reuneixin els criteris 
establerts en aquest reglament perquè puguin desenvolupar-hi tota mena 
d’activitats que tinguin una finalitat cultural, cívic o social d’interès públic. 

2. Els equipaments, per les seves característiques, poden acollir diferents 
activitats i serveis amb objectius diversos. La tipologia d’activitat que es pot 
realitzar en aquests espais va des de la formativa, la difusió artística i 
d’informació i coneixements, el foment de la creació  i el suports als agents 
culturals, fins a altres activitats culturals, socials o de lleure, sempre que 
siguin tècnicament possibles i disposin de l’autorització d’ús corresponent.  

 
Els objectius dels equipaments municipals d’arts escèniques són, entre d’altres: 
 

1. Contribuir a la promoció i la difusió de les arts escèniques, musicals i 
cinematogràfiques a través d’espectacles de petit i mitjà format de caràcter 
professional, amb la voluntat d’arribar a tots els públics; 

2. Donar suport a les companyies i creadors de la ciutat, per tal que disposin 
dels equipaments necessaris per dur a terme les seves produccions (assaigs, 
creacions) i, posteriorment presentar-les al públic;  

3. Acollir residències artístiques i tècniques, per mitjà de l’autorització d’ús 
d’espais que contribueixen a la creació i producció artístiques, i amb la 
voluntat d’establir col·laboracions i contraprestacions d’actuacions 
vinculades a la programació estable d’arts en viu. 

4. Acollir altres esdeveniments col·lectius i disciplines sempre que tinguin en 
consideració la normativa d’aquest reglament i/o tinguin una finalitat 
cultural, social o cívica d’interès públic. 

5. Afavorir el treball conjunt entre els agents culturals. 
6. Esdevenir un espai d’acollida, obert a la ciutadania i al teixit associatiu local, 

a fi de promoure l’activitat cultural, però també la cohesió social. 
7. Queden expressament prohibides les activitats que atemptin contra els drets 

fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència democràtica i les 
que siguin il·legals i il·lícites. 

8. Els actes que formin part del període electoral i dels processos corresponents 
a referèndums i consultes populars s’hauran d’adequar específicament al 
que disposi la legislació sectorial corresponent al règim electoral i a les 
consultes populars. 

 
Article 4. Dels espais i el seu accés 
 

1. Segons l’activitat que es dugui a terme als equipaments municipals d’arts 
escèniques, l’aforament es pot veure modificat per les normes de seguretat, 
incendis o qualsevol que en marqui una limitació per qüestions de seguretat 
o salubritat pública. 

2. Caldrà tenir en compte el que regula el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives, així com també totes aquelles normes sectorials que 
s’hi hagin d’aplicar. 

3. L’accés a l’escenari i als camerinos està restringit als actors i actrius,  i als 
tècnics autoritzats que en facin ús en aquell moment. 
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4. L’accés al control de llum i so, barres de llums, dimmers, pont de tramoies i 
elèctrics i teler que limitat a l’equip tècnic autoritzat que en faci ús en aquell 
moment. 

 
Article 5. Tipologia d’activitats i usos 
 

1. Els equipaments municipals d’arts escèniques es destinen fonamentalment a 
activitats d’arts escèniques i/o musicals, en tots els seus gèneres i formats; 
activitats relaciones amb projeccions cinematogràfiques i/o audiovisuals 
(Auditori de l’Ateneu), i actes de caràcter educatiu, cívic o social d d’interès 
públic. 

 
2. Usos previstos: 

a. Representació artística (teatre, dansa, música, i d’altres) professional 
o amateur. 

b. Convenis de col·laboració amb companyies professionals/amateurs, 
artistes i companyies en residència. 

c. Suport i difusió de les campanyes de teatre i música a les escoles. 
d. Ús escolar (teatre, dansa, música, festes fi de curs, presentacions i/o 

cloendes). 
e. Celebració d’esdeveniments col·lectius com a ara seminaris, 

convencions, congressos, simposis, etc. 
f. Els actes que formin part del període electoral i dels processos 

corresponents a referèndums i consultes populars que s’adeqüin 
específicament al que disposi la legislació sectorial corresponent al 
règim electoral i a les consultes populars. 

 
3. Actes prioritaris. Els requisits bàsics que regiran les prioritats 

d’autorització d’ús dels equipaments seran: 
a. Les activitats programades i/o coproduïdes directament per 

l’Ajuntament/Regidoria de cultura i patrimoni cultural. 
b. Els organitzats en conveni amb les entitats, associacions locals, 

companyies professionals/amateurs i l’Ajuntament/Regidoria de 
cultura i patrimoni cultural. 

c. Les activitats següents, proposades per entitats inscrites al Registre 
municipal d’entitats: 

i. Les que estiguin relaciones amb la programació municipal de 
l’equipament pel qual es demana l’autorització d’ús o amb 
altres planificacions i programacions municipals. 

ii. Les que comptin amb la participació o la complicitat d’altres 
entitats del municipi. 

d. Els considerats d’interès cultural i social 
 
 
 
 
CAPÍTOL II. Els usuaris 
 
Article 6. Definició 
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Són usuaris dels equipaments municipals d’arts escèniques les persones físiques i/o 
jurídiques que els utilitzen, bé perquè participen en programes promoguts i 
gestionats pel mateix Ajuntament, o bé com a organitzadors o promotors de 
l’activitat. 
 
Article 7. Dels organitzadors 
 
Són susceptibles de sol·licitar els equipaments municipals d’arts escèniques com a 
organitzadors o promotors d’una activitat cultural: 
 

1. L’administració pública (organismes municipals i institucions). 
2. Les entitats culturals inscrites al Registre municipal d’entitats de 

l’Ajuntament amb les seves dades actualitzades i vigents. Col·lectius, 
organitzacions o entitats del municipi o de fora del municipi que organitzin 
activitats d’interès general en les quals participin o es busqui la complicitat 
d’entitats o escoles del municipi. Qualsevol entitat i col·lectiu, ja sigui de 
caràcter social, cultural, esportiu, polític o de qualsevol altre àmbit sectorial. 

3. Artistes, creadors, companyies o grups professionals de les arts en viu i 
altres manifestacions culturals que s’adeqüin a les instal·lacions d’aquests 
equipaments. 

4. Empreses. 
 
L’autorització d’ús dels equipaments municipals d’arts escèniques ha de respectar el 
que preveuen els articles 3 i 5 d’aquest reglament, i les normatives de caràcter 
general i municipal vigents. 
 
Article 8. El públic de l’activitat 
 
Són persones usuàries dels equipaments municipals d’arts escèniques com a públic 
les persones i entitats assistents que participen en qualsevol activitat organitzada o 
autoritzada en aquests equipaments, i que en compleixen les normes d’ús. 
 
El públic haurà de respectar en tot moment les següents normes: 
 
1. D’acord amb la legislació vigent, està del tot prohibit fumar als equipaments 

municipals. 
2. Complir la legislació vigent en matèria de mesures sanitàries. 
3. No està permès el consum de menjar o begudes, ni tampoc l’ús d’objectes a 

l’interior dels equipaments que puguin malmetre el mobiliari o les instal·lacions, 
o que impedeixin o dificultin la comoditat dels altres usuaris.  

4. Els menors d’un any tenen entrada gratuïta, en els espectacles familiars, sense 
localitat assignada. 

5. No està permesa l’entrada d’animals als equipaments d’arts escèniques, llevat 
des gossos guia dels invidents. 

6. Respectar les decisions dels responsables tècnics dels equipaments, que podran 
decidir, en tot moment, les pautes de comportament a seguir en cada ocasió. 

7. Respectar les senyalitzacions dels accessos restringits de l’espai. 
8. Una vegada començada la representació en els equipaments, queda totalment 

prohibida l’entrada a cap persona, llevat d’aquells espectacles que ho permetin. 
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La puntualitat en qualsevol espectacle -sigui organitzat directament per 
l’Ajuntament o per tercers- s’exigirà en tot moment. 

9. En el cas de les activitats de caràcter gratuït, el control del públic assistent es 
realitzarà mitjançant la retirada gratuïta d’entrades a través del sistema de 
gestió de venda d’entrades de l’Ajuntament de Banyoles. 

10. L’usuari es compromet a no alterar l’ordre, mantenir una actitud respectuosa 
envers les persones i fer cas de les advertències o indicacions dels responsables 
tècnics dels equipaments. 

 
Article 9. Taxes  
 
Per la utilització dels equipaments culturals municipals, l’Ajuntament de Banyoles 
ha establert les taxes per ocupació temporal de béns de domini públic regulades en 
la seva ordenança fiscal relativa a la regulació de les taxes per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
 
Article 10. Autorització d’ús i contraprestació 
 
La Regidoria de cultura i patrimoni cultural de l’Ajuntament pot establir acords més 
amplis o condicions especials amb determinants sol·licitants quan per a activitats o 
propostes excepcionals es consideri necessari per l’interès puntual de la proposta o 
per la repercussió en la programació de l’equipament o del municipi. En aquest 
sentit, l’Ajuntament pot establir diferents fórmules de contraprestació o 
col·laboració en relació amb l’autorització d’ús dels equipaments municipals d’arts 
escèniques amb les entitats i col·lectius previstos en aquest reglament. 
 
Si la demanda realitzada per un artista o companyia es presenta acompanyada de 
la proposta de contraprestació amb una o més representacions, es podrà arribar a 
acords que justifiquin l’interès cultural, econòmic o social d’aquesta opció, o bé el 
retorn social i cultural al conjunt de la ciutadania. 
 
En aquests casos, la contraprestació per l’ús de l’equipament consistirà en una 
col·laboració amb l’Ajuntament per raons culturals, socials o d’interès públic. 
 
CAPÍTOL III. Utilització dels equipaments municipals d’arts escèniques 
 
Article 11. Titularitat i gestió 
 
1. Aquests equipaments són de titularitat municipal i de gestió directa per part de 

la Regidoria de cultura i patrimoni cultural de l’Ajuntament de Banyoles. 
Aquesta Regidoria serà, per tant, la responsable de programar i gestionar les 
activitats a desenvolupar, així com d’atendre les sol·licituds d’utilització i fer-ne 
les autoritzacions corresponents. 

2. Així mateix, aquesta gestió directa comporta també, entre d’altres, les següents 
atribucions: 

a. Ser responsable de l’execució de la política cultural i de l’administració 
del pressupost de les diferents activitats vinculades a desenvolupar. 

b. Dirigir i controlar la gestió de tots els espais culturals, així com el servei i 
les activitats contractades.  
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c. Gestionar la vinculació entre les activitats formatives, de creació i 
exhibició en els equipaments d’arts escèniques, a fi de conformar la 
programació estable d’arts escèniques. 

d. Vetllar per l’acompliment d’aquest reglament. 
e. Elaborar i presentar anualment el programa de les activitats dels 

equipaments d’arts escèniques. 
f. Elaborar la Memòria anual de les activitats realitzades. 
g. Coordinar i garantir la participació ciutadana d’aquells col·lectius i 

persones amb experiència i professionalitat en l’àmbit teatral i/o musical, 
entre altres. 

h. Coordinar les tasques del personal dels equipaments. 
 
Article 12. Autorització d’ús  
 

1. Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar alguna de les 
activitats previstes en els articles 3 i 5 d’aquest reglament en els 
equipaments municipals d’arts escèniques requereixen l’obtenció prèvia de 
l’autorització d’ús. 

2. L’autorització dóna dret a l’ús privatiu i limitat de l’equipament, que pot ser 
revocat per raons d’interès públic i que no genera cap dret a indemnització 
per al sol·licitant. 

3. Pel que fa a les peculiaritats de cada equipament, règim d’autorització d’ús, 
horaris, material i personal a disposició dels usuaris, s’hauran d’acomplir les 
condicions d’ús previstes en aquest reglament. 

4. Conforme al que estableixi la legislació vigent i la normativa d’espectacles 
públics i activitats recreatives, l’Ajuntament no podrà autoritzar l’ús o la 
realització de cap espectacle o activitat recreativa si el peticionari no 
acredita que té concertat un contracte d’assegurança que cobreixi el risc de 
responsabilitat civil, en atenció a les característiques de l’ús sol·licitat o de 
l’espectacle que es pretén dur a terme. 

 
Article 13. Formalització de la sol·licitud i condicions particulars d’ús 
 

1. La sol·licitud d’ús de l’equipament es pot presentar pels diferents mitjans 
previstos a l’article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu 
comú, relatiu al dret i a l’obligació de relacionar-se electrònicament amb 
l’Administració. Es facilitarà un model normalitzat a disposició de les 
persones interessades a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament, a la 
pàgina web de Cultura i a la seu electrònica de l’Ajuntament (vegeu model 
sol·licitud Annex I d’aquest reglament), i almenys haurà de tenir, a grans 
trets i sense que sigui exclusiu o restrictiu del que es pugui afegir, el 
contingut següent: 

a. Les dades personals de la persona física o jurídica sol·licitant. 
b. La persona de contacte que representarà l’entitat davant 

l’Ajuntament, si s’escau. 
c. La determinació del mitjà preferent i de l’adreça, postal o electrònica, 

als efectes de les notificacions. 
d. Tipologia d’ús sol·licitat: temporal o puntual. 
e. L’activitat que es vol dur a terme, l’equipament on es vol dur a 

terme, el material i les infraestructures necessàries que es demanen 
a l’Ajuntament. 
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f. L’horari previst d’inici i acabament de l’activitat, les dades de l’acte, la 
seva descripció i el detall del material i el personal necessari per a 
l’obertura i el tancament de l’espai. 

g. Si l’activitat és o no de pagament i, en cas que ho sigui, el preu 
previst i la informació necessària per a la gestió de la venda 
d’entrades pel sistema que l’Ajuntament té contractat. 

h. Declaració responsable conforme es té contractada o es contractarà 
una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que 
pugui generar l’activitat o les activitats que s’organitzen. 

i. La signatura de la persona interessada o del seu representant, que ha 
de ser electrònica si el mitjà d’iniciació és electrònic. 

2. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar amb un mínim de 4 mesos 
d’antelació a l’activitat prevista (sempre que hi hagi disponibilitat d’ús a 
l’equipament sol·licitat), llevat del supòsit excepcional previst en el següent 
article. 

3. Es recomana que, prèviament a la presentació de la sol·licitud, la persona 
interessada es posi en contacte amb l’Àrea de serveis a les persones. 
Cultura i patrimoni cultural per tal d’informar-se de la disponibilitat dels 
equipaments municipals d’arts escèniques i la viabilitat de la proposta que 
vol organitzar. 

 
Article 14. Tramitació i resolució 
 

1. Un cop presentada la sol·licitud, d’acord amb l’antelació prevista en l’anterior 
article, si l’Ajuntament detectés que conté mancances o deficiències, o si les 
té la documentació que l’acompanya, ho ha de notificar a la persona 
sol·licitant, i donar-li un termini de 10 dies per esmenar-les amb 
l’advertiment que si no ho fa en el termini atorgat, es considerarà que 
desisteix de la petició. 

2. L’Ajuntament autoritzarà l’ús corresponent un cop analitzada la sol·licitud, 
sempre que es garanteixi que la persona sol·licitant pot assumir les 
obligacions i els deures per desenvolupar l’activitat, i que l’activitat 
proposada objecte de la sol·licitud no coincideix amb cap altra activitat 
programada prèviament i/o no suposa una devaluació de l’activitat artística i 
cultural de la programació i/o la imatge dels equipaments. 

3. Quan hi hagi una coincidència d’espai i temps entre dues o més peticions 
s’han d’aplicar els següents criteris de preferència, per ordre descendent: 

a. Les activitats programades i/o coproduïdes directament per 
l’Ajuntament/Regidoria de cultura i patrimoni cultural. 

b. Els organitzats en conveni amb les entitats, associacions locals, 
companyies professionals/amateurs i l’Ajuntament/Regidoria de 
cultura i patrimoni cultural. 

c. Les activitats següents, proposades per entitats inscrites al Registre 
municipal d’entitats: 

i. Les que estiguin relaciones amb la programació municipal de 
l’equipament pel qual es demana l’autorització d’ús o amb 
altres planificacions i programacions municipals. 

ii. Les que comptin amb la participació o la complicitat d’altres 
entitats del municipi. 

d. Els considerats d’interès cultural i social 
4. En el cas de sol·licituds fora de termini per motius d’urgència justificada i 

motivada, previ informe de l’Àrea de serveis a les persones. Cultura i 
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patrimoni cultural de l’Ajuntament, es podrà autoritzar l’ús de l’espai sense 
aplicar els terminis i/o, si s’escau, els tràmits regulats en els apartats 
anteriors. Aquest cas singular té la consideració d’un procediment 
extraordinari d’autorització. 

5. L’Ajuntament dictarà la resolució i la notificarà en el termini màxim de 15 
dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Si no es 
dicta resolució expressa dins d’aquest termini, la sol·licitud d’autorització 
d’ús de l’equipament s’ha d’entendre denegada per silenci administratiu. 

 
Article 15. Contingut de l’autorització 
 

1. L’autorització contindrà les dades següents: 
a. Nom i cognom de la persona física o del representant de l’entitat 

autoritzada a fer ús de l’equipament. 
b. Data d’atorgament i vigència. 
c. Equipament que se cedeix, dates i horari. 
d. Tipus d’activitat o espectacle autoritzat. Si l’activitat estigués sotmesa 

al règim d’intervenció administrativa prevista en la legislació 
d’espectacles públics i activitats recreatives haurà de comptar 
prèviament –o sol·licitar de manera simultània a l’ús de 
l’equipament- amb la llicència d’espectacles públics o activitats 
recreatives prevista en aquesta legislació o, en el seu cas, haver fet 
la comunicació prèvia. 

e. Aforament màxim autoritzat, si s’escau. 
f. El règim d’ús de l’equipament i dels aparells i mobiliari en ús, els 

drets i les obligacions dels usuaris; entre d’altres. 
g. La venda d’entrades, si s’escau. 
h. La resta de condicions establertes en aquest reglament, si s’escau. 

2. Contra les resolucions que resolguin aquest procediment es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant els òrgans que les han dictades, o 
directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

3. Posen fi al procediment la resolució, el desistiment o la renúncia al dret en 
què es fonamenta la sol·licitud. 

4. Qualsevol petició de modificació de l’autorització per l’interessat, com ara el 
calendari, horari, o altres clàusules aprovades, s’ha de fer per escrit com a 
mínim amb 3 dies hàbils d’antelació a la data reservada. L’Ajuntament ha de 
resoldre la petició en un termini màxim de 2 dies. En cas de manca de 
resolució, l’efecte del silenci és desestimatori. 

5. L’Ajuntament podrà modificar i revocar unilateralment l’autorització de 
manera justificada, d’acord amb els criteris establerts en aquest reglament i 
a l’interès general. 

6. Un cop rebuda la notificació corresponent i en cas que la resolució sigui 
favorable i s’autoritzi, per tant, l’ús de l’equipament, el sol·licitant haurà de 
presentar en el termini màxim de 15 dies hàbils previs a la data reservada la 
següent documentació: 

a. Acreditació de la contractació d’una pòlissa d’assegurança que 
cobreixi la responsabilitat civil que pugui generar l’activitat o les 
activitats que s’organitzen. 

b. Acreditació del pagament de la taxa o preu públic corresponent, en 
cas que s’escaigui, d’acord amb les ordenances fiscals municipals 
vigents. 
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7. L’incompliment d’alguna de les prescripcions contingudes en aquest 
reglament serà causa suficient per denegar qualsevol petició posterior o per 
suspendre o rescindir l’autorització concedida. 

8. Qualsevol autorització d’ús es concep per a la finalitat exclusiva de dur a 
terme l’activitat per a la qual s’ha atorgat i expirarà, per tant, quan s’hagi 
acomplert el termini establert, sense necessitat de requeriment previ.  

9. Una vegada s’hagi extingit l’efecte de l’autorització d’us, l’usuari haurà de 
deixar lliure i a disposició dels equipaments d’arts escèniques els béns 
objecte d’aquell espai en el mateix estat de conservació i funcionament en 
què els va rebre. 

 
CAPÍTOL IV. Drets i deures dels usuaris 
 
Article 16. Drets 
 
Els usuaris dels equipaments municipals d’arts escèniques tenen els drets següents: 
 

1. Utilitzar els diferents espais i materials d’acord amb les normes d’ús 
establertes i les tarifes vigents. 

2. Fer ús dels equipaments els dies i els horaris assenyalats en l’autorització 
d’ús realitzada; si bé, per necessitats de programació o força major, 
l’Ajuntament podrà anul·lar o variar les condicions establertes comunicant 
sempre aquesta circumstància als usuaris afectats amb el temps suficient. 

3. Trobar en les degudes condicions els espais i materials d’acord amb les 
condicions establertes en les autoritzacions respectives. 

4. Ser tractat amb respecte i educació tant pel personal municipal com per la 
resta dels usuaris. 

5. Cada equipament disposa d’un llibre de reclamacions i suggeriments per als 
usuaris. 

 
Article 17. Deures 
 
Els usuaris dels equipaments municipals d’arts escèniques tenen els deures 
següents: 
 

1. Fer ús de les instal·lacions amb la finalitat per a la qual ha estat autoritzada. 
2. La persona/entitat autoritzada no podrà cedir, traspassar, autoritzar, 

arrendar, etc a tercers l’espai que se li ha autoritzat. 
3. Vetllar pel bon ús dels equipaments municipals d’arts escèniques i el 

respecte a la resta d’usuaris. 
4. Qualsevol entitat, col·lectiu o particular que faci ús d’aquests equipaments 

ha de respectar unes normes de convivència mínimes envers la resta 
d’usuaris i usuàries i, especialment, no incórrer en cap falta de respecte ni 
discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia. 

5. Utilitzar els equipaments i les instal·lacions, el material i el mobiliari 
adequadament, evitar-ne els possibles deterioraments o danys. 

6. Els materials i aparells tècnics de l’equipament cedit seran manipulats 
preferentment pels tècnics de l’Ajuntament; tanmateix es podrà incloure en 
la sol·licitud d’autorització d’ús la petició que permeti que el personal tècnic 
qualificat els utilitzi. L’Ajuntament decidirà en cada cas la conveniència o no 
de la seva utilització. 
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7. Respectar els horaris d’obertura i tancament i els assenyalats en 
l’autorització respectiva. En aquest sentit, amb caràcter general, es podrà 
utilitzar la realització d’activitats en el aquests equipaments dins l’horari 
següent: de 10 h a 00 h, per bé que, en cas justificat i prèvia autorització 
municipal, es podran valorar altres horaris. 

8. Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans de 
ser utilitzats i en bones condicions de neteja. 

9. En cap cas se superaran els aforaments màxims establerts per a cada 
equipament i d’acord amb la normativa vigent en el moment de 
l’autorització d’ús de cada un dels equipaments. En cap cas, es podran afegir 
cadires a l’aforament ni haver-hi persones dretes mentre es desenvolupa 
l’acte.  

10. Ajustar la representació/activitat a les condicions tècniques dels 
equipaments. 

a. En cas que l’activitat requereixi serveis tècnics específics (disseny de 
llum i so, així com l’assistència a les representacions), l’usuari / 
companyia aportarà el seu personal tècnic que serà l’únic 
responsable dels assaigs i representacions / actuacions, per bé que 
en tot moment es comptarà amb la supervisió dels responsables dels 
equipaments. 

11. L’usuari no retardarà sense motiu el començament de l’acte i, si existeixen 
causes imprevistes o d’evident impediment, ho farà sempre amb l’acord dels 
responsables tècnics dels equipaments d’arts escèniques. 

12. En qualsevol de les activitats/actes/espectacles serà el cap de sala qui 
decidirà l’obertura d’accés al públic, com a mínim, 15 minuts abans de 
començar l’acte, sempre amb l’acord del responsable tècnic del 
l’equipament. 

13. Utilitzar l’espai autoritzat i les zones d’accés. Per tant, no es podrà accedir a 
la resta de dependències, excepte en els casos en què expressament 
s’autoritzi. 

14. No menjar ni consumir begudes en cap zona interna, excepte a l’àrea de 
camerinos. En el cas dels vestíbuls dels equipaments s’estudiarà i 
consensuarà en cada cas i es reflectirà en l’autorització. 

15. Complir la normativa vigent de la Llei 28/2005, de mesures sanitàries 
davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament i el 
consum del tabac. 

16. En el cas que l’entitat, vulgui situar publicitat sobre l’escenari i/o al vestíbul 
dels equipaments, així com estructures publicitàries realitzades en qualsevol 
suport, haurà de comptar amb l’autorització expressa de l’Ajuntament de 
Banyoles. En aquest apartat s’inclouen els missatges publicitaris sonors i/o 
audiovisuals. 

17. Quan es produeixi algun desperfecte en les instal·lacions o es deteriori algun 
recurs per mal ús o negligència, les despeses de reparació o de reposició 
aniran a càrrec de la persona titular de l’autorització.  

18. L’usuari que utilitzi material propi es responsabilitzarà dels danys que aquest 
pugui causar a les instal·lacions. L’Àrea de serveis a les persones-Cultura i 
els responsables tècnics dels equipaments podran desaconsellar i evitar l’ús 
d’aquell material que no es consideri adequat. 

19. No utilitzar altres espais diferents dels autoritzats ni materials o aparells. Els 
usuaris que prevegin utilitzar aparells elèctrics han de comunicar-ho als 
responsables de l’equipament. No es poden connectar mi aparells de més 
potència que la permeti la instal·lació de l’equipament, i el so produït no pot 
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superar mai els límits establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la 
contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya. 

20. L’entitat organitzadora i/o els titulars de l’activitat són responsables de 
vetllar pel control i la seguretat de l’acte, així com del control de 
l’aforament. 

21. Seguir les indicacions del personal responsable de l’equipament. 
22. Comunicar als responsables de l’equipament qualsevol incidència material o 

altra que es produeixi. 
23. Qualsevol muntatge i desmuntatge que es requereixi per a l’activitat a 

realitzar en l’equipament cedit és responsabilitat del titular de l’autorització 
d’ús. 

24. Abonar les taxes previstes en les ordenances fiscals municipals vigents en 
cada cas, així com l’assegurança que pertoqui per dur a terme l’activitat. 

25. Assumir totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o 
serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o les activitats 
desenvolupades o impulsades mentre en facin ús. 

26. Complir les disposicions vigents en matèria de seguretat, fiscal, 
administrativa, laboral i de prevenció de riscos laborals, com també altra 
normativa sectorial d’aplicació si s’escau. L’Ajuntament podrà exigir 
l’acreditació del compliment d’aquesta normativa en qualsevol moment. Si 
l’usuari contracta alguna empresa per a muntatge, sonorització, actuació, o 
qualsevol altra finalitat similar, ho haurà de fer constar a la sol·licitud que 
compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i aportar la 
documentació justificativa a requeriment municipal. 

27. Els sol·licitants es comprometen a liquidar pel seu compte els drets d’autor 
referents a totes aquelles activitats que impliquin reproducció d’algun tipus 
d’obres d’autor, davant l’organisme responsable de gestionar els drets. 

28. En el cas de festivals, finals de cursos o actes de nombrosa participació a 
l’escenari, l’usuari es fa responsable dels actuants, reservant-los un seient al 
pati de butaques, o bé mantenint-los als camerinos, a fi de vetllar per 
l’acompliment de l’aforament permès a la sala. 

29. L’usuari es compromet a no retardar-se després d’acabar l’acte mes enllà del 
temps prudencial i necessari per a recollir el seu material i així poder tancar 
l’equipament. 

30. L’usuari autoritza qualsevol difusió o comunicació pública de l’acte en 
caràcter d’informació, promoció o publicitat, tant radiofònica com televisiva, 
que tingui una durada inferior a tres minuts. Qualsevol altre enregistrament 
i difusió, encara que sigui parcial, requerirà un acord específic. 

31. Lliurar el material necessari per a la publicitat de l’acte, en el temps 
d’antelació que s’acordi amb l’Àrea de serveis a les Persones-Cultura, per tal 
de coordinar la difusió correcta de l’esdeveniment. 

32. Incloure, quan s’escaigui, el logotip de CulturaBanyoles i de l’Ajuntament de 
Banyoles a tot el material de difusió de l’activitat. 

33. L’incompliment d’aquest reglament pot suposar la pèrdua del dret a utilitzar 
els equipaments municipals d’arts escèniques. 

 
Article 18. Altres consideracions 
 

1. La neteja ordinària dels equipaments municipals d’arts escèniques 
corre a càrrec de l’Ajuntament. En el cas que es realitzin activitats a 
l’equipament que comportin la necessitat d’una neteja complementària, 
aquesta anirà a càrrec del sol·licitant. 
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2. Ús del piano de l’Auditori de l’Ateneu: el responsable tècnic de 
l’equipament i el sol·licitant valoraran si és necessari efectuar una afinació 
prèvia i/o posterior. En qualsevol cas, els responsables tècnics de 
l’equipament designaran l’empresa o personal especialitzat per dur a terme 
aquest servei. El cost resultant anirà a càrrec del sol·licitant, que haurà 
d’abonar la factura directament al proveïdor del servei. 

3. Personal.  
a. Els responsables tècnics dels equipaments municipals d’arts 

escèniques i l’Àrea de serveis a les persones. Cultura i patrimoni 
cultural de l’Ajuntament valoraran les necessitats logístiques, 
tècniques i artístiques vinculades a la preparació i execució de 
l’activitat concedida.  

b. El referent o responsable tècnic de l’equipament no té l’obligació, 
llevat que així ho decidís l’Ajuntament, de dissenyar o executar el 
control de llums i so de les activitats que no hagi organitzat el mateix 
Ajuntament. 

c. Cada grup o col·lectiu autoritzat haurà d’assumir el control de llum i 
so, muntatge i desmuntatge segons les seves necessitats. 

d. Els tècnics que cada col·lectiu designarà per a aquestes funcions 
s’hauran d’especificar en la mateixa sol·licitud, així com l’empresa 
que representen. 

e. L’Ajuntament podrà acceptar o refusar el personal tècnic en cada 
sol·licitud segons el nivell professional o qualitatiu que els 
correspongui. 

f. Taquillers, acomodadors i altre personal de suport. 
L’Ajuntament únicament es farà càrrec del cost d’aquest personal en 
els actes organitzats pel mateix Ajuntament o en ens quals hi 
col·labori, mitjançant convenis, amb alguna entitat, associació local, 
companyies professionals/amateurs, etc. En els altres casos, el 
sol·licitant es farà càrrec de la seva contractació, d’acord amb les 
indicacions de l’Ajuntament en el cas que en tingui contractat el 
servei externament. 

4. Equips tècnics, material i aparells 
a. Els equipaments disposen del material tècnic d’arts escèniques: 

il·luminació general i espectacular, so i tramoia. Tot aquest material 
tècnic serà manipulat pels tècnics de l’equipament. Els materials i 
aparells tècnics d’aquest espai podran ser utilitzats per personal 
tècnic qualificat amb la sol·licitud prèvia per escrit a l’Ajuntament, 
que serà qui decidirà en cada cas la conveniència o no de la seva 
utilització i autorització d’ús. Les despeses generades per a la 
contractació d’aquest personal tècnic aniran a càrrec del sol·licitant. 

b. La responsabilitat de retornar en bon estat els materials i del tracte i 
ús indegut dels aparells recaurà en primer lloc en el sol·licitant i amb 
la coresponsabilitat de l’entitat o el grup a la qual pertany l’usuari. 

c. Tant l’Ajuntament com els seus empleats no es fan responsables del 
material dipositat per l’usuari en cap circumstància per excepcional 
que sigui. 

d. Cap aparell ni material tècnic o complements de l’equipament no 
podrà ser retirat en cap cas per a l seu ús en altres activitats fora del 
recinte. 

e. A l’Annex II d’aquest reglament, es detalla una relació de tot aquest 
material en les fitxes tècniques dels diferents equipaments d’arts 
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escèniques actualitzades en la data d’aprovació d’aquest reglament. 
Aquest inventari s’actualitza automàticament a mesura que 
s’incorporen nous elements i es pot consultar al web de 
CulturaBanyoles. 

5. Servei de gestió de venda d’entrades. La venda d’entrades i/o control 
d’aforament dels equipaments d’arts escèniques (retirada d’entrades amb 
gratuïtat) s’haurà de fer obligatòriament a través del sistema de gestió 
d’entrades vigent de l’Ajuntament de Banyoles. 

 
Article 19. Prohibicions 
 
En tota cas està prohibit: 
 

1. Conforme a la legislació actual, està del tot prohibit fumar als espais 
municipals. 

2. No s’hi poden dur a terme, en cap cas, activitats o actes il·lícits o il·legals, 
molestos, nocius, perillosos o insalubres. 

3. La introducció de bengales o focs d’artifici i encendre qualsevol mena de foc. 
4. Entrar amb vehicles o bicicletes, o fer ús de patins, patinets i estris similars, 

dins els equipaments i els seus recintes, tret que hi hagi espais habilitats per 
circular-hi, o de forma l’autorització d’ús atorgada. 

5. Com a norma general no es permet l’entrada d’animals als espais i els 
equipaments culturals municipals. Si alguna activitat ho requereix, cal que 
tingui el permís corresponent de l’Ajuntament. Queden exclosos d’aquesta 
prohibició els gossos d’assistència. 

6. Utilitzar les sortides d’emergència per sortir de l’equipament sense 
necessitat. 

7. Accedir als espais restringits al personal autoritzat (tècnics, actors, etc.), 
com pot ser l’escenari, la sala de control, magatzems, camerinos, taquilles, 
etc. 

8. No està permès entrar begudes i menjar al pati de butaques. 
9. No està permès filmar, fotografiar o enregistrar des del pati de butaques ni 

l’escenari sense autorització expressa, per tal de salvaguardar la propietat 
intel·lectual. 

10. Deixar qualsevol mena de material a l’escenari. Cal que una vegada s’hagi 
realitzat l’activitat quedi buit de tota mena de material perquè estigui a punt 
per a la propera activitat. 
 
 

 
Article 20. Comunicació, enregistraments i fotografies 
 

1. No realitzar cap mena de publicitat pròpia o de tercers llevat que es tingui 
autorització prèvia del responsable de l’equipament. 

2. S’haurà d’incloure els logotips de CulturaBanyoles i de l’Ajuntament de 
Banyoles, així com la menció de la col·laboració amb la fórmula “Amb el 
suport de... “ en tota la publicitat o documents (cartells , díptics, revistes, 
fullets, etc.) i en tots els suports (paper, digital, ...) d’informació referents a 
les activitats que es duguin a terme en els equipaments municipals d’arts 
escèniques. 
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3. Els mitjans de comunicació interessats a cobrir un espectacle s’hauran de 
posar en contacte prèviament amb l’Àrea de serveis a les persones-Cultura 
dos dies hàbils abans de l’actuació,  i manifestar per escrit el seu interès 
a assistir a una representació concreta. Així mateix, s’informarà a 
l'interessat si és possible o no  fer fotografies o enregistrar imatges de 
l’espectacle  segons les clàusules establertes en el contracte d'actuació de la 
companyia.   

4. Els mitjans de comunicació acreditats es presentaran el dia de la 
representació que pretenen cobrir una hora abans que comenci la funció i 
s’adreçaran al/la Cap de Sala o els responsables tècnics de l’espai. 

5. Una vegada  s'hagi facilitat l'accés a la sala a l'interessat/da, ho farà sempre 
abans de la representació, i en l’espai destinat a tal efecte per part de l’Àrea 
de serveis a les persones-Cultura. 

 
 
CAPÍTOL V. De la seguretat i les assegurances d’accidents i responsabilitat 
civil 
 
Article 21. 
 
L’Ajuntament només es compromet a facilitar la utilització dels espais en 
autorització d’ús als usuaris autoritzats. No es fa responsable en cap cas de les 
activitats que s’hi desenvolupin, tant dins com fora dels espais i els equipaments 
autoritzats. 
 
Article 22. 
 
Tots els equipaments municipals d’arts escèniques disposen de la seva 
corresponent assegurança bàsica de responsabilitat civil. L’assegurança no cobreix 
en cap cas accidents produïts per l’activitat desenvolupada. 
 
Article 23. 
 
L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes, robatoris o similars, que 
poguessin afectar el material de l’usuari que es trobi en l’equipament durant el 
període d’autorització d’ús. 
 
 
 
 
Article 24. 
 
Segons el tipus d’acte o d’activitat que es desenvolupi a l’equipament, a petició i 
criteri de l’Ajuntament, i sempre que ho consideri pertinent, aquest es reserva el 
dret a exigir al sol·licitant de disposar dels permisos pertinents i d’una pòlissa 
d’assegurança que ha de cobrir els riscos potencials de responsabilitat civil i risc 
d’accidents. Serà de caràcter obligatori la contractació d’una pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil i risc d’accidents en els casos que l’Ajuntament ho estimi 
convenient i en aquests altres: 
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a) Quan el sol·licitant organitzi un esdeveniment en el qual el risc 

d’accident o desperfectes sigui evident (creació d’arquitectures efímeres, 
espectacles d’arts malabars, arts del circs, etc.) 

b) Quan resulta d’aplicació en l’activitat sol·licitada, també s’aplicaran les 
disposicions del DECRET 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives i la normativa concordant. 

 
CAPÍTOL VI. Infraccions i sancions 
 
Article 25. Règim sancionador 
 
Per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús 
dels equipaments municipals d’arts escèniques, s’estableixen els tipus de les 
infraccions i la imposició de les sancions corresponents per l’incompliment de les 
normes establertes en aquest reglament, de conformitat amb els criteris establerts 
en l’article 138 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Article 26. Infraccions 
 
1. Segons el grau de gravetat dels fets, les infraccions es poden qualificar de la 

manera següent: 
a) Lleus: 

1. Qualsevol vulneració, tan per acció com per omissió, de les disposicions 
contingudes en aquest reglament i que no estigui qualificada com a greu 
o molt greu. 

2. Incompliment de qualsevol altra norma elemental de convivència o 
civisme envers els altres usuaris o el personal dels equipaments. 

b) Greus: 
1. El maltractament físic, psicològic o moral a altres usuaris o empleats de 

la instal·lació. 
2. Causar danys greus a la instal·lació, el material de l’espai o equipament. 
3. Mal ús del material i les instal·lacions de l’equipament de manera 

voluntària. 
4. Originar per imprudència o negligència accidents greus per a un mateix o 

altres persones. 
5. El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat 

de salut. 
6. La reiteració d’una infracció lleu en qualsevol equipament municipal. 

c) Molt greus: 
1. Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, 

immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici dels drets legítims d’altres 
persones, el normal desenvolupament de les activitat de tota mena 
conformes a la normativa aplicable o a la salubritat, sempre que es tracti 
de conductes no subsumibles en els tipus previstos en Llei orgànica 
4/2015 de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana. 

2. L’impediment de l’ús d’un servei públic per un altre o altres persones 
amb dret a la seva utilització. 

3. L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament del 
servei públic. 
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4. Els actes de deteriorament greu i rellevant dels equipaments, les 
infraestructures, les instal·lacions o els elements d’un servei públic. 

 
2. En ordre a una adequada graduació i proporcionalitat entre la gravetat del 

fet constitutiu de la infracció i la sanció a aplicar, s’ha de tenir en compte, a 
més del fet comès, la intencionalitat, els danys produïts a les persones o les 
instal·lacions municipals, la participació en la comissió i pertorbació del 
servei. 

 
Article 27. Sancions 
 
Segons el grau de gravetat de les infraccions s’estableixen les sancions següents, 
de conformitat amb el que estableix l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local: 
 

1. Les infraccions lleus se sancionen, si escau, amb expulsions temporals de 
l’equipament per un període no inferior a una setmana i fins a un màxim 
d’un mes, i també poden comportat la imposició de multes de fins a 750€; 

2. Les infraccions greus se sancionen amb la pèrdua del dret d’ús de 
l’equipament durant un període no inferior a un mes i fins a un màxim d’un 
any, i també pot comportar la imposició de multes de fins a 1.500€; 

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb la pèrdua del dret d’ús de 
l’equipament durant un període no inferior a un any o fins a la resolució 
judicial ferma de la denúncia interposada, si n’hi ha, i també pot comportar 
la imposició de multes de fins a 3.000 €. 

 
La multa i la prohibició d’entrada s’aplicaran simultàniament, i l’una no exclou 
l’altra. Amb independència de la sanció imposada, l’Ajuntament podrà reclamar els 
dany i perjudicis causat a la persona, l’entitat o el col·lectiu responsable. 
 
Article 28. Expulsió 
 
L’expulsió de qualsevol equipament municipal implica la pèrdua dels drets descrits 
en aquest reglament, dels drets d’accés a les instal·lacions municipals on s’aplica i a 
la utilització de qualsevol dels seus serveis. La sanció d’expulsar afecta tots aquests 
equipaments culturals. 
 
 
 
 
Article 29. Responsables 
 
Seran responsables directes de els infraccions d’aquest reglament les persones 
autores materials de les infraccions, siguin per acció o per omissió, tret dels 
supòsits en què siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal 
d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran dels danys els pares, les mares o 
els tutors, o bé les persones que en tinguin la custòdia o guarda legal. La declaració 
de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran 
en cap cas l’obligació d’indemnitzar els danys i els perjudicis causats. 
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Article 30. Prescripció 
 
El còmput de la prescripció de les infraccions comença a partir del dia de la seva 
comissió. Les infraccions lleus prescriuran en el termini de sis mesos, les greus en 
el termini de dos anys, i les molt greus en el termini de tres anys. S’aplicaran els 
principis de la potestat sancionadora i les previsions sobre la prescripció que 
estableix l’article 30 i concordants de la llei 40/2015 del règim jurídic del sector 
públic. 
 
Article 31. Procediment sancionador 
 

1. L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix 
una infracció administrativa que pot comportar la imposició d’una sanció. El 
procediment sancionador s’executarà d’acord amb les disposicions de la llei 
39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i la resta de la normativa aplicable. 

2. L’alcaldia, o l’òrgan en qui hagi delegat, és l’òrgan competent per incoar els 
procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents. 

3. A l’acord d’inici de l’expedient es nomenarà un instructor que podrà ser el 
titular del servei, departament o unitat administrava que el gestioni. 

4. En el cas d’infraccions lleus podrà seguir-se el procediment abreujat, d’acord 
amb el que disposa l’article 96.5 de la llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administració públiques, amb audiència prèvia a 
les persones presumptament responsables per tal que en el termini de deu 
dies al·leguin el que creguin convenint. 

5. En el cas de pagament voluntari anterior a la resolució, l’òrgan competent 
s’aplicarà una reducció del 20% de l’import de la sanció. S’haurà de fer 
constar l’esmentada reducció en la notificació d’inici del procediment, i la 
serva efectivitat estarà condicionada al desestimant o renúncia de qualsevol 
acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 

 
Disposicions addicionals 
 
Aquest reglament es pot revisar quan l’Ajuntament ho consideri oportú, amb 
l’objectiu d’analitzar els aspectes que cal millorar i introduir-hi les modificacions que 
siguin necessàries tenint en compte la valoració tècnica i el compliment del que 
disposa l’article 130 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva i quan 
hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases del règim local.  
 
Annex I: Instància Sol·licitud / autorització d’ús d’equipaments municipals 
d’arts escèniques 
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NOM DE L'ENTITAT / EMPRESA  

CIF  

ADREÇA FISCAL  

CP / POBLACIÓ  

NOM DEL REPRESENTANT  

TELÈFON/MÒBIL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  

  

NOM DEL RESPONSABLE   

NIF / DNI / PASSAPORT  

ADREÇA  

CP / POBLACIÓ  

TELÈFON/MÒBIL  

ADREÇA ELECTRÒNICA  

  
EQUIPAMENT SOL·LICITAT 

  

TEATRE MUNICIPAL ❏ 

AUDITORI DE L'ATENEU ❏ 

LA FACTORIA D'ARTS 
ESCÈNIQUES 

❏ 

  

  
TIPUS D'ACTIVITAT  

  

ASSAIG ❏ 

REPRESENTACIÓ / CONCERT ❏ 

XERRADA / CONFERÈNCIA ❏ 

ALTRES ❏  CONCRETAR :  

  

  
 
DADES DE L'ACTIVITAT 

 

  

TÍTOL ACTIVITAT   
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DATA / DATES  

HORARI / HORARIS  

ACTIVITAT OBERTA A PÚBLIC ❏ SI 

 ❏ NO 

PREU ❏ SI       EN CAS AFIRMATIU, PREU:  

 ❏ NO 

PERSONA RESPONSABLE DE 
L’ACTIVITAT (NOM, COGNOMS, 
TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC) 
 

 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL TÈCNIC NECESSARI PEL 
DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Banyoles,         de/d’                                     de 20      . 
 
Signatura de la persona interessada/representant. 
 
 
És imprescindible presentar la Pòlissa de Responsabilitat Civil i el Rebut 
corresponent a l’exercici en curs, abans del desenvolupament de l’activitat. 
 
Pagament de la taxa 
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent mitjançant el 
document d’autoliquidació que se us lliurarà amb el justificant del Registre General, 
disposeu de 10 dies hàbils per fer el pagament a comptar de la data de presentació 
de la sol·licitud. 
 
Veracitat de la documentació aportada 
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La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels 
documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Annex II: Fitxes tècniques dels equipaments d’arts escèniques 

Fitxa Tècnica Teatre Municipal  

Aforament màxim: 249 localitats. 
 
MIDES ESCENARI: 
-Escenari + hombros: 14m.x5,70m. (mes 0.6m de corbata) 
-Acústic: 12m.x5,70m. (mes 0.6m de corbata) 
-Cambra negra italiana: 9m.x5,70m. (mes 0.6m de corbata) 
 
EQUIPAMENT TÈCNIC: 
 
IL.LUMINACIÓ: 
-01 Taula LT HIDRA SCAN 
-48 CANALS DE DIMMER DE 2,5Kw. 
-22 PC complerts, Spotlight 1kw 
-08 PC complerts, Roberjuliat 1kw 
-22 PAR 64.complerts. 1kw 
-22 làmpades cp60. 
-22 làmpades cp61. 
-22 làmpades cp62. 
-12 pantalles assimètriques 1Kw.complerts. 
-16 ETC surce-four junior 575w 25/50º (6 amb portagobo i iris) 
 
MAQUINÀRIA: 
-06 Cametes de 4,5m.x1,5m. Cotó negre 
-01 Teló de fons 12 m.x4,5m. Cotó negre 
-01 Teló de fons 12 m.x4,5m. Cotó blanc 
 
VIDEO: 
-01 Projector de vídeo Sanyo xtpro 2500ansi 
-01 Reproductor de DVD. 
-01 Pantalla de 7,40m.x4,50m. a l'escenari. 
 
SO: 
 
P.A.: 
-2 recintes Nexo PS-10 
-1 recintes Nexo PS-sub 
-Sistema d'amplificació Camco 
Monitors: 
-2 recintes Nexo PS-8 
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Control de so: 
-Manega de senyal fins a escenari 24ch i 8 retorns + L/R 
-1 Taula digital Yamaha LS9 16 inputs 8 outputs 
-1 Equalitzador DBX 1/3otb 
-1 Reproductor de cd doble Denon DN4500 
 
Microfonia: 
-2 Sistemes sense fils Shure UR4 amb sm 58 i petaca. 
-4 Newumans KM184. 
-2 crown PCC 160. 
-2 Shure SM 58. 
 

Fitxa Tècnica Auditori de l’Ateneu 

AFORAMENTS 
 
Amb grada:  Grada 148 
Amfiteatre 81 
Llotja 25 
 
Sense grada:  Sala 400 
Amfiteatre 81 
Llotja 25 
 
MIDES ESCENARI: 
-Acústic: 12m.x 5,4m. 
-Cambra negra alemanya: 10m.x 4,5m. 
-Cambra negra italiana: 8m.x 4,5m. 
 
EQUIPAMENT TÈCNIC: 
-1 Piano Kaway GX7 3/4 
 
IL.LUMINACIÓ: 
-120 CANALS DE DIMMER DE 3Kw. 
-4 Cap Mobil DTS Max CMY, Spot Wash Beam 3/65º 
-12 PC Robert Juliat LUTIN 1Kw. 
-4 PC DTS 2kw (frontal) 
-8 Retalls DTS LED 150w 5000ºK 15/32º 
-20 PAR 64 1kw. 
-20 làmpades cp60. 
-20 làmpades cp61. 
-20 làmpades cp62. 
-10 retalls ETC 750w 15/30º 
-2 retalls Roberjuliat 1kw 25/50º. 
-12 Par led ELAN rgbw zoom 5º- 65º 
-1 taula de regulació LT Lighting Hidra SPACE. 
 
MAQUINÀRIA: 
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-8 cametes de 7 x 1,5 m., cotó negre. 
-2 bambolines de 10 x 2., cotó negre. 
-1 teló de fons, cotó negre 12x7 
-1 ciclorama, coto blanc 12x4,5 
-1 Linoleum de 11 x 5 Negra/blanc 
-6 torres de dansa 
-10 peanes 
 
VIDEO: 
-Vídeo projector LÀSER EPSON EB-1505UH. Projector làser de 3 LCD amb resolució 
WUXGA (1920x1200)  
-Òptica de projector EPSON ELPLM -15, lens 5hift motoritzat H+/-18% V +/-60%. 
Relació 1,57-2,56:1  
-Taula de vídeo EDIROL V4 de 4 canals independents i efectes. 
-Reproductor de DVD 
-Reproductor BluRay 
-Ordinador APPLE IMAC 
 
PANTALLA: 
-Tela de projecció frontal BM D0.3 OPACA de mides 800x600 mts.  
 
SO: 
P.A.: -8 recintes Nexo Geo s 805. 
-2 recintes Nexo Geo s 830. 
-Sistema d'amplificació Vortex 6. 
-Processador Nexo ns242. 
 
Subgreus: -2 Subgreus Nexo Ls 1200. 
-Sistema d'amplificació Vortex 6. 
-Processador Nexo Ls 1200. 
 
Frontfill i delay: -4 recintes Nexo Ps8. 
-Etapa Camco Tecton series. 
-Processador Nxo Ps8. 
 
Monitors: - 6 recintes JBL Eon 15. 
- 8 recintes HK L5 112XA 
 
Control de so 1: -Mànega digital RSS 32 canals 8 retorns. 
-Taula Yamaha M-7cl de 32 canals. 
-Reproductor de CD doble amb funció autopausa Pionner 4500. 
 
 
Control de so 2: -Yamaha 01V96K. 
-Mànega senyal Roland RSS 16 canals 8 retorns. 
-Reproductor de CD doble amb funció autopausa Pionner 4500. 
 
Microfonia: 
 
7 Shure Sm58, 7 Shure Sm57, 1 Akg D112, 3 Sehnneisser E604,  
5 D.I. Behringer, 3 Akg C3000, 2 Rode NT-6, 1 Shure Beta 52, Shure SM 91, 
1 Audio technica at4040, 1 Neumann KSM 104, 1 Akg 414 
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20 Peus de micro K&M. 

Fitxa Tècnica La Factoria d’Arts Escèniques 

AFORAMENTS: 
 
Amb grada a la italiana:  128 localitats 
Amb grada a 4 bandes:  fins a 190 localitats 
 
EQUIPAMENT TÈCNIC: 
 
IL.LUMINACIÓ: 
-72 CANALS DE DIMMER DE 3Kw. LT totem 
-12 PC Robert Juliat LUTIN 1Kw. 
-12 PC spotlight 1kw. Complerts 
-20 PAR 64. 
-20 Làmpades cp60. 
-20 Làmpades cp61. 
-20 Làmpades cp62. 
-06 Retalls ETC source four junior 25/50º 
-10 Retalls Rober-Juliat 13/42º 1kw sx614 
 
MAQUINÀRIA: 
-10 Barres electrificades i motoritzades 
-10 Barres manuals de 11 m 
-12 Barres manuals de 2 m 
-10 Cametes de 4,5 x 1,5 m, 
-08 Cametes de 6 x 1,5 m., cotó negre. 
-01 Teló de fons de 12 x 6 m., cotó negre 
-01 Teló de fons de 12 x 4,30 m., coto blanc 
 
VIDEO: 
-01 Projector de vídeo Sanyo PLC XM100L 5000 lum. Amb òptica Standard i 0.8 
 
SO: 
- 04 Caixes acústiques HK 112XA auto-amplificades 
- 02 Caixes acústiques HK SUB2000 auto-amplificades 
- 01 Taula digital Berhinger X32 
- 02 Caixes acústiques Das ST115. 
 
 

El debat d’aquest punt es por visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=45m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=45m51s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=47m24s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=47m33s  
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=48m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=48m20s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=48m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
14. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES I L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, RELATIU A 
L’OFICINA D’HABITATGE SUPRAMUNICIPAL SITUADA A BANYOLES, PER A 
L’ANY 2021 (expedient X2020012647). 
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L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Habitatge, que fa la 
següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- L’Ajuntament de Banyoles té subscrit un conveni de col·laboració i encàrrec de 
gestió amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
d’àmbit territorial supramunicipal. El referit conveni va ser aprovat per acord de 
Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2019, amb l’objecte d’establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i 
gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència 
de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat 
per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
El pacte onzè de l’esmentat conveni preveia que: 

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat 
fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les 
parts prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de 
realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.” 

2.-Per acord de Junta de Govern local de data 13 de gener de 2020 s’aprova 
l’addenda de prorroga del referit conveni per l’any 2020.  
 
3.-En data 3 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Banyoles va sol·licitar 
subscriure les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració en relació amb 
l’Oficina local d’habitatge/Borsa de mediació, situada al municipi de Banyoles amb 
cobertura a la comarca del Pla de l’Estany, proposats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per a l’any 2021.  
 
4.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha trames les propostes d’addendes als 
convenis de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit territorial supramunicipal per 
l’any 2021. 
 
El pacte segon de l’esmentada addenda preveu mantenir els pactes previstos en el 
conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions econòmiques que s’hi 
estableixen en el pacte quart, seran per al 2021, les següents:  
 
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 16.109,00 €.  
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 
27.622,00 €.  
 
La vigència de l’addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2021.  
 
5.-Vist l’informe de data 16 de març de 2021 emès per  la Cap de servei 
d’Urbanisme i Habitatge, amb nota de conformitat de la Secretària  municipal. 
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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 ( LRBRL ). 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( LRJSP). 
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.   
- L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
- L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (  TRLMRLC). 
- Llei 18/2007 de 28 de desembre,  del dret a l’habitatge. 
- El Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig ( 
vigent fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi). 
- L’art 309.1 del ROAS, en relació als convenis interadministratius, obliga a  
trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació 
l’acord i la còpia del conveni, obligació afegida a la de l’enviament de les actes dels 
òrgans. 
 
2.- La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i 
reglaments que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 
75/2014, de 27 de maig, constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les 
oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen 
per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels 
serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les 
gestions a la ciutadania.  
 
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són 
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions 
publiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb 
una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis 
de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals. 
 
El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge preveu la 
subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i 
borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament 
territorial. 
 
Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la 
gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit social 
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i d’àmbit tècnic, l’Ajuntament de Banyoles ha manifestat l’interès en la continuïtat 
del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al 
funcionament, l’any 2021, de l’Oficina Local d’habitatge d’àmbit territorial comarcal. 
 
3.- 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. 
 
4.- 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. 
 
5.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 
114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, 
correspon al Ple de la Corporació la competència orgànica per acceptar les 
delegacions o encàrrecs de gestió efectuats per altres administracions, llevat que 
per llei s’imposin obligatòriament, amb el 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 l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de L’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles, relatiu a l’Oficina Local 
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d’Habitatge d’àmbit supramunicipal, per l’any 2021, que s’adjunta com a annex a 
aquest acord. 
 
Segon.- El pacte segon de l’esmentada addenda preveu mantenir els pactes 
previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2021, les 
següents:  
 
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 16.109,00 €.  
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 
27.622,00 €.  
 
Aquestes aportacions econòmiques a favor de l’Ajuntament de Banyoles 
s’imputaran a la partida pressupostària d’ingressos 2021.23.45060 – SG Oficina 
Habitatge.  

Tercer.- 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 referit 
conveni. 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a l’ l’Agència de L’Habitatge de Catalunya.  

Cinquè.- Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
ANNEX 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC 
DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE 
SUPRAMUNICIPAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2021  
 
REUNITS  
 
D’una banda, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, designat per 
Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, 
de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de 
Banyoles.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a 
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,  
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MANIFESTEN  
 
1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles, relatiu a l’oficina local 
d’habitatge d’àmbit supramunicipal situada en aquest municipi, amb l’objecte 
d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses 
tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.  
 
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:  
 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat 
fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les 
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà 
de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”  
3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 mitjançant la formalització de la 
corresponent addenda de pròrroga.  
 
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és 
vigent fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels 
serveis i activitats pactats, durant l’any 2020,  
 
Per tot això,  
 
ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Banyoles, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria 
d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i 
serveis relatius a l’habitatge.  
 
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2021, 
les següents:  
 
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 16.109,00 €.  
 
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 
27.622,00 €.  
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3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per 
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, s’ha de lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2021, i ha de ser 
signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de 
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, 
com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Banyoles.  
 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 
2021.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda en el lloc i 
en la data indicats.  
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=50m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=50m22s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=51m40s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=54m35s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=58m07s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=59m03s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=62m25s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=62m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

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. 
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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.  

15. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA, PER A L’ANY 2021, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER 
EL LLOGUER SOCIAL (expedient X20200012670). 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. L’Ajuntament de Banyoles va subscriure l’any 2019 un conveni amb l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de Mediació per al lloguer social 
d’habitatges d’aquesta comarca. El referit conveni va ser aprovat per acord de 
Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2019 i  tenia per objecte establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa 
mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de 
la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 
aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
El pacte onzè de l’esmentat conveni preveia que: 

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat 
fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les 
parts prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de 
realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.” 

2.- Per acord de Junta de Govern local de data 20 de gener de 2020 s’aprova 
l’addenda del referit conveni per l’any 2020. 
 
3.-En data 3 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Banyoles va sol·licitar 
subscriure les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració en relació amb 
l’Oficina local d’habitatge/Borsa de mediació, situada al municipi de Banyoles amb 
cobertura a la comarca del Pla de l’Estany, proposats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per a l’any 2021.  
 
4.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha trames la proposta d’addenda al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de L’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Banyoles, per l’any 2021, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social. 
 
El pacte segon de l’esmentada addenda preveu mantenir els pactes previstos en el 
conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions econòmiques que s’hi 
estableixen en el pacte quart i cinquè, seran per al 2021, les següents: 
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2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte 
quart 1), serà de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació 
d’habitatges d’altres localitats. 
 
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert 
en el pacte quart 1), serà de 200 €. 
 
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 1.800,00. €. 
 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
7.150,00 €. 
 
La vigència de l’addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2021.  
 
5.-Vist l’informe de data 16 de març de 2021 de la Cap de servei d’Urbanisme i 
Habitatge amb nota de conformitat de la Secretària  municipal. 
 

FONAMENTS DE DRET  

1.- 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 ( LRBRL ). 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( LRJSP). 
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.   
- L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
- L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (  TRLMRLC). 
- Llei 18/2007 de 28 de desembre,  del dret a l’habitatge. 
- El Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig ( 
vigent fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi). 
 
- L’art 309.1 del ROAS, en relació als convenis interadministratius, obliga a  
trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació 
l’acord i la còpia del conveni, obligació afegida a la de l’enviament de les actes dels 
òrgans. 
 
2.- La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i 
reglaments que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat per Decret 
75/2014, de 27 de maig, constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les 
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oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen 
per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels 
serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les 
gestions a la ciutadania.  
 
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són 
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions 
publiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb 
una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis 
de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals. 
 
El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge 
tenen com a finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de 
l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per 
fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social. 
 
El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per constituir o 
mantenir borses de mediació amb les administracions locals que tinguin 
desplegament territorial. 
 
Amb l’objectiu de coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de 
Mediació per al lloguer social l’Ajuntament de Banyoles està interessat en la 
continuïtat del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per al funcionament, l’any 2021, de la Borsa d’àmbit territorial comarcal. 
 
3.- 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. 
 
4.- 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 
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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. 
 
5.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 
114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, 
correspon al Ple de la Corporació la competència orgànica per acceptar les 
delegacions o encàrrecs de gestió efectuats per altres administracions, llevat que 
per llei s’imposin obligatòriament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Territorials, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles, per l’any 2021, relatiu al 
Programa de Mediació per al Lloguer Social, que s’adjunta com a annex al present 
acord. 
 
Segon.- El pacte segon de l’esmentada addenda preveu mantenir els pactes 
previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart i cinquè, seran per al 2021, les 
següents: 
 
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte 
quart 1), serà de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació 
d’habitatges d’altres localitats. 
 
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert 
en el pacte quart 1), serà de 200 €. 
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 1.800,00. €. 
 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
7.150,00 €. 
 
Aquestes aportacions s’imputaran a la partida pressupostària d’ingressos 
2021.23.45060 – SG Oficina Habitatge. 

 
Tercer.- 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 referit 
conveni. 
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Quart.- Comunicar aquest acord a l’ l’Agència de L’Habitatge de Catalunya. 
 
Cinquè.-Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
ANNEX 

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER 
SOCIAL PER A L’ANY 2021 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, designat per 
Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, 
de 2 de novembre. 
 
I d’una altra, el senyor Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a 
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN 
 
1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles, relatiu al Programa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges d’aquest municipi, amb l’objecte 
d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses 
tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret 
a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig. 
 
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que: 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat 
fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les 
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà 
de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.” 
 
3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 mitjançant la formalització de la 
corresponent addenda de pròrroga. 
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4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és 
vigent fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el 
substitueixi, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el  
conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels 
serveis i activitats pactats, durant l’any 2020, 
 
Per tot això, 
 
ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Banyoles, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de 
mediació, per facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en 
el territori. 
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que 
les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran 
per al 2021, les següents: 
 
2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte 
quart 1), serà de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació 
d’habitatges d’altres localitats 
 
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert 
en el pacte quart 1), serà de 200 € 
 
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 1.800,00. €. 
 
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
7.150,00 €. 
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per 
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, s’ha de lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2021, i ha de ser 
signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de 
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, 
com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina. 
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Banyoles, entitat que gestiona l’oficina per 
encàrrec de l’Ajuntament. 
 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 
2021. 
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En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per 
duplicat, en el lloc i en la data indicats. 
 

El debat d’aquet punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=64m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=65m12s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=65m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
16. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS (expedient X2020012165). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i 
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:  
 
Atès que s’han registrat a aquest Ajuntament la relació de factures i liquidacions 
que s’annexa al present acord, totes elles emeses en forma legal i que detallen 
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prestacions de diferents contractes de serveis i de subministraments realitzats dins 
els exercicis 2019 i 2020 per part de proveïdors i/o contractistes. 
 
Atès que les esmentades obligacions no es van poder reconèixer dins els exercicis 
pressupostaris coincidents amb els anys de les prestacions per diferents motius 
segons el cas, d’acord amb el que informen els responsables dels contractes o del 
centres gestors, cal procedir a l’aprovació del corresponent expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per tal de reconèixer les obligacions d’un 
exercici anterior. 
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte en el qual hi consten els informes emesos pels 
responsables de les àrees o serveis afectats en virtut dels quals es constata la 
conformitat de cadascuna de les factures i liquidacions i l’acreditació de la prestació 
efectiva dels serveis o subministraments corresponents. 
 
Atès que les factures i liquidacions estan degudament acreditades i conformades i 
correspon la seva aprovació d’acord amb el següent detall: 
 

Registre i                  
número de 

factura/liquidació 
Creditor Concepte 

Import factura 
(IVA inclòs) 

E2020005488 
940200153 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica -1er 
trimestre 2020        15.703,43 €  

E2020012125 
940200386 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica - 2on 
trimestre 2020        15.703,43 €  

E2020017104 
940200594 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica -3er 
trimestre 2020        15.703,43 €  

E2021000608 
940200754 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica -4rt 
trimestre 2020        15.703,43 €  

E2020005478 
940200160 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 1er trimestre 2020        14.310,06 €  

E2020012123 
940200393 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 2on trimestre 
2020        14.310,06 €  

E2020016804 
940200601 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 3er trimestre 2020        14.310,06 €  

E2021000608 
940200761 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 4rt trimestre 2020        14.310,06 €  

E2020016657 
940200552 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - setembre 2020          3.478,47 €  

E2020017375 
940200672 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - octubre 2020          3.316,03 €  

E20200018871 
940200713 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - novembre 2020          4.653,22 €  

E2021000788 
940200826 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - desembre 2020          2.657,98 €  
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E20200005481 
940200145 

CONSELL COMARCLA DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 1er 
trimestre 2020          7.899,50 €  

E20200012115 
940200378 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 2on 
trimestre 2020          9.479,40 €  

E20200016869 
940200586 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 3er 
trimestre 2020        10.610,95 €  

E2021000607 
940200746 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 4rt 
trimestre 2020          7.223,56 €  

E2020011407 
940200346 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 
juny 2020          3.816,35 €  

E2020012452 
940200466 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 
juliol 2020          3.128,00 €  

E2020013736 
940200508 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 
agost 2020          2.277,76 €  

E2020005482 
940200123 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 1er 
trimestre 2020          5.924,69 €  

E2020012139 
940200355 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 2on 
trimestre 2020          5.924,69 €  

E2020016880 
940200562 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 3er 
trimestre 2020          5.924,69 €  

E2021000603 
940200722 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 4rt 
trimestre 2020          5.924,69 €  

E2020005490 
940200134 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
1er trimestre 2020        53.762,76 €  

E2020012131 
940200366 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
2on trimestre 2020        53.762,76 €  

E2020017138 
940200573 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
3er trimestre 2020        53.762,76 €  

E2021000606 
940200733 

CONSELL COMARCLA DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
4rt trimestre 2020        53.762,76 €  

E2020005491 
940200196 

CONSELL COMARCLA DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,61 €  

E2020012132 
940200367 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,63 €  

E2020017140 
940200574 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,63 €  

E2021000605 
940200734 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,63 €  

E2020017141 
940200575 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida de 
materials voluminosos 
extraordinària - Juliol-
Setembre 2020          1.868,80 €  
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E2021000604 
940200735 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida de 
materials voluminosos 
extraordinària - Octubre - 
Desembre 2020          3.036,80 €  

E2020006524 
940200247 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
-1er trimestre 2020        11.885,83 €  

E2020012092 
940200406 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
-2on trimestre 2020        12.338,69 €  

E2020016797 
940200614 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
-3er trimestre 2020        12.474,28 €  

E2021000611 
940200774 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
- 4rt trimestre 2020        12.474,28 €  

E2021000612 
940200786 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida de gossos 
i gossera comarcal–  octubre-
novembre-desembre- 2020          2.942,25 €  

E202019179 
931200059 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Assistència tècnica arquitecta 
tècnica del Consell Comarcal, 
segons conveni de 
col·laboració        35.940,47 €  

F/2020/6320 
10011000011 

CRITERIA CAIXA, SAU Lloguer local C/Girona 176, - 
Octubre 2020              423,50 €  

F/2020/6319                     
267 

ACTIESCOLA, SLU SERVEI DE PROTECCIÓ 
ESCOLAR – NOVEMBRE 2020          4.517,90 €  

F/2021/329 
2021/0001/002312 

CITYLIFT, SA 
SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES 
AUDITORI ATENEU - Quart 
Trimestre de 2020                57,47 €  

F/2021/328 
2021/0001/002311 

CITYLIFT, SA 

SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES LA 
FACTORIA 4T Trimestre de 
 2020                57,47 €  

F/2020/6321        
795366 

CONSORCIO MAYORISTA, 
SA 

Subministrament material 
manteniment - ESCOLA LA 
DRAGA              341,99 €  

F/2020/5265  
0000232078 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
OCTUBRE 2019 - ESCOLA 
PLA DE L'AMETLLER              214,63 €  

F/2020/5266 
0000232081 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
SETEMBRE  2019 ESCOLA 
CAN PUIG          2.099,25 €  

F/2020/5267 
0000232076 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
OCTUBRE 2019  ESCOLA 
CAMINS                52,53 €  

F/2020/5268 
0000232079 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
DESEMBRE  2019 PLA DE 
L´AMETLLER                48,79 €  

F/2020/5269 
0000232077 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
OCTUBRE 2019 BALDIRI 
REIXACH              120,78 €  

F/2020/5270 
0000232080 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
SETEMBRE 2019 ESCOLA LA 
DRAGA              342,70 €  

F/2020/5273 
0000232082 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019  ESCOLA 
CAMINS              121,97 €  
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F/2020/5274 
0000232085 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019 PLA DE 
L´AMETLLER          1.699,15 €  

F/2020/5275 
0000232084 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019  BALDIRI 
REIXACH              170,14 €  

F/2020/5276 
0000232083 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019 ESCOLA 
CAN PUIG                24,39 €  

F/2020/5277 
0000232086 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019 ESCOLA LA 
DRAGA                90,19 €  

F/2021/195 4 
EXCLUSIVES TOT COLOR, 
SA 

Subministrament material 
manteniment pintura - Escola 
Baldiri Reixac              608,70 €  

F/2021/331 
2021/0001/002310 

CITYLIFT, SA 
SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES ESCOLA 
BALDIRI REIXAC - Quart 
Trimestre de 2020                57,47 €  

F/2021/330 
2021/0001/002313 

CITYLIFT, SA 
SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES CAN 
QUIM DEL REC - Quart 
Trimestre de 2020                57,46 €  

F/2021/35                  
FA2002-187439 

CORPORACIÓ MEGATEL, 
SL 

Instal·lar connexió temporal 
comissaria Policia Local 
CPD20+20Mb              265,14 €  

TOTAL IMPORT FACTURES I LIQUIDACIONS PRESTACIONS 2019 I 2020      553.224,50 €  

 
 
Atès que es porta a l’aprovació del Ple el corresponent expedient de modificació de 
crèdits núm. 9/2021 per tal de dotar de crèdit pressupostari suficient a les 
aplicacions pressupostàries de l’exercici 2021 per tal de poder atendre el pagament 
de les esmentades factures i liquidacions i, per tant, el reconeixement de l’obligació 
d’aquestes es farà efectiu en el moment en d’existència de crèdit disponible. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de data 12 de març de 2021. 
 
Vist el que disposen els articles 177 i 182 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 el que disposen els articles 58 i 60 del RD 500/1990, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria 
pressupostària, relatius al reconeixement i liquidació d’obligacions i al procediment 
de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
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, així com l’article 60.2 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril, que desenvolupa la LHL en matèria de pressupostos. 
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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 el següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
per import total de 553.224,50 €, d’acord amb el següent detall: 
 
 

Registre i                  
número de 

factura/liquidació 
Creditor Concepte 

Import factura 
(IVA inclòs) 

Partida 
Pressupostària 

E2020005488 
940200153 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica -1er 
trimestre 2020        15.703,43 €  2021/21.16200.46501 

E2020012125 
940200386 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica - 2on 
trimestre 2020        15.703,43 €  2021/21.16200.46501 

E2020017104 
940200594 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica -3er 
trimestre 2020        15.703,43 €  2021/21.16200.46501 

E2021000608 
940200754 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida Fracció 
orgànica domèstica -4rt 
trimestre 2020        15.703,43 €  2021/21.16200.46501 

E2020005478 
940200160 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 1er trimestre 2020        14.310,06 €  2021/21.16200.46501 

E2020012123 
940200393 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 2on trimestre 
2020        14.310,06 €  2021/21.16200.46501 

E2020016804 
940200601 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 3er trimestre 2020        14.310,06 €  2021/21.16200.46501 

E2021000608 
940200761 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Taxa tractament fracció 
orgànica - 4rt trimestre 2020        14.310,06 €  2021/21.16200.46501 

E2020016657 
940200552 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - setembre 2020          3.478,47 €  2021/21.16200.46502 

E2020017375 
940200672 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - octubre 2020          3.316,03 €  2021/21.16200.46502 

E20200018871 
940200713 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - novembre 2020          4.653,22 €  2021/21.16200.46502 

E2021000788 
940200826 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Gestió i tractament residu 
verd i fusta - desembre 2020          2.657,98 €  2021/21.16200.46502 

E20200005481 
940200145 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 1er 
trimestre 2020          7.899,50 €  2021/21.16200.46502 

E20200012115 
940200378 

CONSELL COMARCLA DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 2on 
trimestre 2020          9.479,40 €  2021/21.16200.46502 

E20200016869 
940200586 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 3er 
trimestre 2020        10.610,95 €  2021/21.16200.46502 

E2021000607 
940200746 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 4rt 
trimestre 2020          7.223,56 €  2021/21.16200.46502 
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E2020011407 
940200346 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 
juny 2020          3.816,35 €  2021/21.16200.46502 

E2020012452 
940200466 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 
juliol 2020          3.128,00 €  2021/21.16200.46502 

E2020013736 
940200508 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida 
contenidors residu verd - 
agost 2020          2.277,76 €  2021/21.16200.46502 

E2020005482 
940200123 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 1er 
trimestre 2020          5.924,69 €  2021/21.16200.46503 

E2020012139 
940200355 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 2on 
trimestre 2020          5.924,69 €  2021/21.16200.46503 

E2020016880 
940200562 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 3er 
trimestre 2020          5.924,69 €  2021/21.16200.46503 

E2021000603 
940200722 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida selectiva 
paper, vidre i envasos - 4rt 
trimestre 2020          5.924,69 €  2021/21.16200.46503 

E2020005490 
940200134 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
1er trimestre 2020        53.762,76 €  2021/21.16200.46504 

E2020012131 
940200366 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
2on trimestre 2020        53.762,76 €  2021/21.16200.46504 

E2020017138 
940200573 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
3er trimestre 2020        53.762,76 €  2021/21.16200.46504 

E2021000606 
940200733 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida R.S.U. - 
4rt trimestre 2020        53.762,76 €  2021/21.16200.46504 

E2020005491 
940200196 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,61 €  2021/21.16200.46504 

E2020012132 
940200367 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,63 €  2021/21.16200.46504 

E2020017140 
940200574 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,63 €  2021/21.16200.46504 

E2021000605 
940200734 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida materials 
voluminosos - 1er trimestre 
2020          7.886,63 €  2021/21.16200.46504 

E2020017141 
940200575 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida de 
materials voluminosos 
extraordinària - Juliol-
Setembre 2020          1.868,80 €  2021/21.16200.46504 

E2021000604 
940200735 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de recollida de 
materials voluminosos 
extraordinària - Octubre - 
Desembre 2020          3.036,80 €  2021/21.16200.46504 

E2020006524 
940200247 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
-1er trimestre 2020        11.885,83 €  2021/21.16200.46505 

E2020012092 
940200406 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
-2on trimestre 2020        12.338,69 €  2021/21.16200.46505 

E2020016797 
940200614 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
-3er trimestre 2020        12.474,28 €  2021/21.16200.46505 

E2021000611 
940200774 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de deixalleria comarcal 
- 4rt trimestre 2020        12.474,28 €  2021/21.16200.46505 
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E2021000612 
940200786 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Servei de Recollida de gossos 
i gossera comarcal–  octubre-
novembre-desembre- 2020          2.942,25 €  2021/21.31300.46501 

E202019179 
931200059 

CONSELL COMARCAL DEL 
PLA DE L'ESTANY 

Assistència tècnica arquitecta 
tècnica del Consell Comarcal, 
segons conveni de 
col·laboració        35.940,47 €  2021/23.15100.46500 

F/2020/6320 
10011000011 

CRITERIA CAIXA, SAU Lloguer local C/Girona 176, - 
Octubre 2020              423,50 €  2021/31.15330.20000 

F/2020/6319                     
267 

ACTIESCOLA, SLU SERVEI DE PROTECCIÓ 
ESCOLAR – NOVEMBRE 2020          4.517,90 €  2021/32.13200.22701 

F/2021/329 
2021/0001/002312 

CITYLIFT, SA 
SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES 
AUDITORI ATENEU - Quart 
Trimestre de 2020                57,47 €  2021/40.33322.21300 

F/2021/328 
2021/0001/002311 

CITYLIFT, SA 

SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES LA 
FACTORIA 4T Trimestre de 
2020                57,47 €  2021/40.33323.21200 

F/2020/6321        
795366 

CONSORCIO MAYORISTA, 
SA 

Subministrament material 
manteniment - ESCOLA LA 
DRAGA              341,99 €  2021/42.32000.21200 

F/2020/5265  
0000232078 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
OCTUBRE 2019 - ESCOLA 
PLA DE L'AMETLLER              214,63 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5266 
0000232081 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
SETEMBRE  2019 ESCOLA 
CAN PUIG          2.099,25 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5267 
0000232076 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
OCTUBRE 2019  ESCOLA 
CAMINS                52,53 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5268 
0000232079 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
DESEMBRE  2019 PLA DE 
L´AMETLLER                48,79 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5269 
0000232077 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
OCTUBRE 2019 BALDIRI 
REIXACH              120,78 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5270 
0000232080 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
SETEMBRE 2019 ESCOLA LA 
DRAGA              342,70 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5273 
0000232082 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019  ESCOLA 
CAMINS              121,97 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5274 
0000232085 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019 PLA DE 
L´AMETLLER          1.699,15 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5275 
0000232084 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019  BALDIRI 
REIXACH              170,14 €  2021/42.32000.21300 

F/2020/5276 
0000232083 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019 ESCOLA 
CAN PUIG                24,39 €  2021/42.32000.21300 
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F/2020/5277 
0000232086 

COMSA SERVICE FACILITY 
MANAGEMENT, S.A.U 

Manteniment correctiu 
NOVEMBRE 2019 ESCOLA LA 
DRAGA                90,19 €  2021/42.32000.21300 

F/2021/195 4 
EXCLUSIVES TOT COLOR, 
SA 

Subministrament material 
manteniment pintura - Escola 
Baldiri Reixac              608,70 €  2021/42.32310.21200 

F/2021/331 
2021/0001/002310 

CITYLIFT, SA 
SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES ESCOLA 
BALDIRI REIXAC - Quart 
Trimestre de 2020                57,47 €  2021/42.32310.21300 

F/2021/330 
2021/0001/002313 

CITYLIFT, SA 
SERVEI MANTENIMENT 
MONTACÀRREGUES CAN 
QUIM DEL REC - Quart 
Trimestre de 2020                57,46 €  2021/45.34225.21200 

F/2021/35                  
FA2002-187439 

CORPORACIÓ MEGATEL, 
SL 

Instal·lar connexió temporal 
comissaria Policia Local 
CPD20+20Mb              265,14 €  2021/53.92300.21600 

TOTAL IMPORT FACTURES I LIQUIDACIONS PRESTACIONS 2019 I 2020      553.224,50 €  

 
 
Segon.- Aprovar i liquidar les obligacions detallades en el punt anterior en el 
moment d’existència de crèdit disponible en les aplicacions pressupostàries 
indicades del Pressupost Municipal de 2021, després de l’entrada en vigor de la MC 
9/2021. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar en el punt 17 de l’Ordre del dia.  
 
 

 

 

 

 

 

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. 

Abstencions (7) 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

Vots en contra (1) 
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 
17. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
9/2021, DE SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇATS AMB L’APLICACIÓ DEL 
ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE PER A DESPESES GENERALS DE 
L’EXERCICI 2020  ( expedient X2021002630). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i 
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:  
 
El Servei de Comptabilitat detecta al registre d’un conjunt de factures i s’informa de 
que s’han registrat al RG liquidacions que corresponen prestacions de contractes o 
convenis de serveis i un de subministrament dels exercicis econòmics 2019 i 2020 i 
que no es van incloure dins dels pressupostos corresponents i que actualment es 
troben liquidats.  
 
Vistos els diferents informes dels responsables dels contractes o del centres 
gestors, es tracta de prestacions a les quals no es van aprovar els corresponents 
actes que haguessin donat lloc al reconeixement de les obligacions, per la qual cosa 
proposen l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits per tal de 
suplementar les partides corresponents. 
 
Vistes les relacions d’aquestes factures i liquidacions que consten a l’expedient i 
que ascendeix a l’import global de 553.224,50 euros. 
 
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. Tal i com 
indica la Interventora a l’informe de la liquidació del pressupost 2020, aquest 
romanent queda afectat en l’import total pendent de liquidació i reconeixement de 
la obligació. 
 
Donat que aquest romanent està integrat en part per aquesta despesa no tramitada 
en el seu moment i corresponent a aquestes factures i liquidacions. 
 
Vist que els diferents tècnics que han manifesten en els seus informes que les 
aplicacions pressupostàries que han d’acollir aquesta despesa no disposa de 
suficient crèdit per donar cobertura als serveis de l’exercici corrent més aquesta 
despesa d’exercicis tancats. 
 
Vist el que disposa els articles 177 i 182 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 de la Intervenció Municipal. 
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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 09/2021 de  
suplement de crèdits finançats amb l’aplicació del romanent de Tresoreria 
disponible per a despeses generals de l’exercici de 2020, d’acord amb el que 
disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 24a. de les d’execució del 
vigent Pressupost d’acord amb el següents quadres: 
 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

Aplicació  
Pressupostària 

Denominació 
Import Suplement 

de Crèdit 

2021/21.16200.46501 
RESIDUS. RECOLLIDA I 
TRACTAMENT ORGÀNICA 

            120.053,96 € 

2021/21.16200.46502 RESIDUS. RECOLLIDA VERDA               58.541,22 € 

2021/21.16200.46503 
RESIDUS. RECOLLIDA 
SELECTIVA 

              23.698,76 € 

2021/21.16200.46504 RESIDUS. RECOLLIDA REBUIG             251.503,14 € 

2021/21.16200.46505 
RESIDUS. GESTIÓ SERVEI DE 
DEIXALLERIA 

              49.173,08 € 

2021/21.31300.46501 
CONTROL ANIMALS. SERVEI 
COM. RECOLLIDA DE GOSSOS 

                2.942,25 € 

2021/23.15100.46500 
URBANISME. PRESTACIÓ 
SERVEI INTERÉS COMÚ               35.940,47 € 

2021/31.15330.20000 
VIES PÚBLIQUES. LLOGUER 
SOLAR C/GIRONA-BARCELONA                    423,50 € 

2021/32.13200.22701 
SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC. 
CT. SERVEI PROTECCIÓ 
ESCOLAR                 4.517,90 € 

2021/40.33322.21300 
AUDITORI ATENEU. MANT. 
MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS                      57,47 € 

2021/40.33323.21200 
LA FACTORIA. REP. CONSERV. I 
MANT. EDIFICIS                      57,47 € 

2021/42.32000.21200 
EDUCACIÓ. REP. CONSERV. I 
MANT. I MANT. EDIFICIS                    341,99 € 



 
 
 
 

120 

 

2021/42.32000.21300 
EDUCACIÓ MANT. MAQUINÀRIA 
INST. I ÚTILS                 4.984,52 € 

2021/42.32310.21200 
ESCOLA B. REIXACH. REP. 
CONSERV. I MANT. EDIFICIS                    608,70 € 

2021/42.32310.21300 
ESCOLA B. REIXACH. MANT. 
MAQUINÀRIA, INST. ÚTILS                      57,47 € 

2021/45.34225.21200 
CAN QUIM DEL REC. REP. 
CONSERV. I MANT. EDIFICIS                      57,46 € 

2021/53.92300.21600 
INFORMÀTICA. REP. CONSERV. I 
MANT. MAQUINARI                    265,14 € 

TOTAL 
           553.224,50 € 

 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 

Org. Econ. Denominació Import 

11 87000 
Romanent de Tresoreria per a Despeses 
Generals  

   553.224,50 €  

TOTAL   553.224,50 €  

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

El debat dels punt 16 i 17 de l’ordre del dia es poden visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=65m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=66m10s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=67m28s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=70m43s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=74m39s  
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=74m52s  
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=76m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

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. 

 

Abstencions (7) 

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.  

Vots en contra (1) 
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 
18. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
11/2021, DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESOREIA PER A DESPESES GENERALS 
(expedient X2021002725). 

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 
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. 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.  
 
Atès que es porta també a dictamen de la mateixa Comissió Informativa de Serveis 
Econòmics l’expedient de Modificació de Crèdits 9/2021, de suplements de crèdits, 
finançats també amb el RTDG del 2020 per import de 553.224,50 euros, quedant 
així un import lliure de 3.040.697,97 euros. 
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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 11/2021 de 
suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris finançats 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 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 

Aplicació pressupostària 
 

Import  

43.23105.48956 Joventut. Subv. Fundació Estany - Programa inclusió 7.000,00 

45.34000.48986 
Esports. Subv. Club Billar Banyoles. Org. Triatló Tur. 
Billar 2.100,00 

45.34221.22700 Pav. Draga. Contr. Prest. Servei neteja 1.893,00 

45.34223.22700 Pav. Farga. Contr. Prest. Serveis neteja 3.786,00 

44.23102.22698 Acció social. Accions comunitàries 3.000,00 

42.32313.22700 Escola Pla de l'Ametller. Constr. Prest. Servei neteja 1.893,00 

42.32315.22799 
Escola Bressol La Balca. Contr. Prest. Serv. Escola 
Bressol 39.000,00 

41.33800.22697 Festes populars. Festa Major Sant Martirià 7.500,00 

41.33800.22701 Festes populars. Seguretat i control d'aforament 2.500,00 

41.33800.22706 Festes populars. Contr. Prest. Serv. Suport tècnic 5.000,00 

40.33210.21200 Biblioteca. Rep. Conserv. I mant. edificis 25.150,00 

40.33321.48948 
Teatre. Subv. Cor del Teatre. Produc. Pastorets de 
Banyoles 2.500,00 
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40.33000.48931 Cultura. Subv. C. Exc. Banyoles. Org. activ. Culturals 1.000,00 

40.33700.22799 Cinema. Contr. Prest. Serveis 1.500,00 

40.33000.22602 Cultura. Publicitat i propaganda 8.000,00 

40.33000.22706 Cultura. Edició de publicacions 3.000,00 

23.15100.46500 Urbanisme. Prestació servei interès comú 6.079,20 

60.43114.20300 Comerç. Lloguer enllumenat de Nadal + Fires 5.469,48 

60.43114.48936 
Comerç. Subv. Ass. Banyoles Comerç Turisme-
Dinamitz. Cial. i turisme 3.000,00 

60.43200.22602 Promoció turística. Campanya publicitària 5.000,00 

60.43300.22799 
Desenv. Empresarial. Contr. Prest. Serv. Accions 
formatives 5.000,00 

31,16599.61903 Enllumenat públic. Projecte estalvi energètic 60.000,00 

12,92000.62205 Rom. 2019. Adm. Gral. Banys Vells 2a. Fase 35.000,00 

53.92300.21900 Informàtica. Contracte manteniment programari 5.843,43 

21.17100.46510 Parcs i jardins. CCPE  servei de jardineria 6.500,00 

21.16200.46501 Residus. Recollida i tractament orgànica 76.000,00 

21.16200.46502 Residus. Recollida verda 5.000,00 

21,16200,46504 Residus. Recollida rebuig 118.000,00 

21.16200.46505 Residus. Gestió servei deixalleria 600,00 

12,23100,22699 Acció social. Material crisi sanitària covid-19 3.000,00 
  

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS 449.314,11 

  
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 
Aplicació pressupostària 

 
Import 

43.23107.62205 
Violència de gènere. Adequació Caravana Punt 
mòbil 6.541,75 

43.23105.62205 Joventut. Inversions equipaments joventut 5.000,00 

45.34102.22701 Proves esportives. Seguretat 2.000,00 

45.34000.22799 Esports. Pla estratègic esport inclusiu 9.075,00 

45.34000.20900 Esports. Cànon Volta ciclista Catalunya 5.000,00 

44.23100.22706 Acció social. Pla estratègic serveis socials municipals 18.150,00 

44.23103.61910 Casals de barris. Senyalització  6.500,00 

40.33301.22706 MACB. Contr. Prest. Serv. Exposicions 10.000,00 

40.33304.22702 
Monestir St. Esteve. Estudi tècnic museïtzació 
església 15.730,00 

40.33304.22706 
Monestir St. Esteve. Estudis i treballs tècnics 
església 19.500,00 

40.33600.62251 Arqueologia. Parc neolític de la Draga 4.000,00 

40.32620.62300 
Música. Adquisició instruments musicals Ateneu-
CMEM 14.000,00 
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40.32641.22706 
Aula Teatre Factoria. Contr. Prest. Serv. Redacció 
projecte pedagògic 9.000,00 

52.49101.62300 Radio Banyoles. Renovació equipament tècnic 4.000,00 

23.15100.60050 Urbanisme. Adquisició terreny Mas Riera 2.500,00 

23.15100.23300 
Urbanisme. Indemnitz. Enderroc tanca c/ M. 
Montessori 8.311,08 

40.33210.62242 Biblioteca. Adquisició espai Biblioteca 40.752,76 

23.15200.78001 Vivenda. Subv. I acondicionament d'habitatges 7.000,00 

12.92000.62206 Urbanisme. Adeq. Baixos immoble Can Tarradas 10.000,00 

60.43900.48901 Ajuts crisi COVID-19 250.700,00 

31.15320.61911 Pavimentació VP. Carril bici tram parc Draga/Lió 160.153,13 

31.15320.61912 
Pavimentació VP. Arranjament tram Avinguda de la 
Farga 198.000,00 

31,15330,62302 Vies públiques. Maquinaria Brigada 14.500,00 

31.15330.62504 Vies públiques. Mobiliari esdeveniments Via Pública 34.600,00 

31.15330.62400 Vies públiques. Vehicles brigada 12.000,00 

21.17200.61917 
Millora Medi Ambient. Automatització comporta 
estany  9.000,00 

21.17200.61918 
Millora medi ambient. Millora canal regants i 
safareig riu Terri 79.741,21 

21.17200.61919 Millora medi ambient. Reparació riera vella (Glòria) 68.674,81 

21.16200.22602 Residus. Campanya sensibilització 8.000,00 

32.13200.21400 
Seguretat i ordre públic. Reparació i manteniment 
embarcació 3.000,00 

  
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.035.429,74 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1.484.743,85 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=76m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=76m54s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=78m40s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=84m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=93m22s  
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=96m11s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=102m48s  
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=107m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

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. 

Abstencions (5) 

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

Vots en contra (3) 
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

19. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
12/2021, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES (expedient 
X2021003157). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i 
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:  
 
Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits, per transferències entre partides 
de l’Àrea d’Administració General en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit 
consignat en diferents partides finalistes del capítol VI del Pressupost de 2021 
 
Vist el que disposen els articles 179 i 180 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com  
la base 10a 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.  
 
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 
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 12/2021, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 179 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 10a de les d’execució del vigent Pressupost, d’acord amb 
el següent quadre: 
 

Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

12 92000 62204 
Rom. 2020. Adm. Gral. Compra edifici 
(edifici C/ Canat, 72) 

-82.500,00  

23 15210 62202 
Habitatge. Adquisició i adequació pisos 
socials 

 82.500,00 

      TOTAL -82.500,00 82.500,00 

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

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=112m34s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=112m56s 
Gemma Feixas (JxCAT)  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=113m20s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=116m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=118m30s  
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=118m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=119m37s  
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=119m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA  

Vots a favor (10) 

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 Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

Abstencions (7) 

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.  

 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau 

 

II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

 

20. MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER A 
LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE 2021-2030 (expedient 
X2021003325). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció d’adhesió al pacte nacional per la mobilitat segura i sostenible 
2021-2030, i que diu així:  

El Servei Català de Trànsit (SCT), organisme autònom de caràcter administratiu 
adscrit al Departament d’Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 
de desembre, és l’òrgan gestor del trànsit i la seguretat viària a Catalunya i té dins 
de las seves finalitats reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de circulació i 
incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció dels sinistres i a 
l’atenció de les víctimes, i és l’òrgan encarregat d’impulsar les accions del Pacte 
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible. 

Aquest organisme ha redactat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i 
Sostenible (PNMSS) , aprovat per acord de Govern GOV/3/2021, de 19 de gener 
de 2021, que marca l’estratègia de seguretat viària i mobilitat sostenible per a la 
propera dècada a Catalunya.  



 
 
 
 

128 

 

Aquest Pacte vol donar resposta als nous reptes i oportunitats en la mobilitat que 
s'estan produint, potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient i la salut de les persones, el desenvolupament i la implantació de les 
noves tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures 
viàries i als sistemes d'informació i de gestió del trànsit i gestionar la transició cap a 
una mobilitat cada cop més connectada i autònoma. 

Per tal d’involucrar Administració i societat civil en l’execució de les accions del 
Pacte es preveu l’adhesió de les entitats que ho sol·licitin i que treballin en l’àmbit 
de la mobilitat segura i sostenible, sempre que manifestin el seu compromís amb 
als objectius i eixos estratègics del Pacte i disposin d’un Pla d’acció en coherència 
amb aquests. 

Que el Consistori té interès en que l’Ajuntament de Banyoles, s’adhereixi al Pacte 
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible  i declara que: 

 Es compromet en les seves polítiques a complir amb els objectius i principis 
establerts en el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible  d’acord 
amb els objectius del Pacte pel que fa a promoure una mobilitat més segura, 
sostenible, saludable - amb una millora de la qualitat de l’aire-, connectada i 
autònoma i com a objectiu quantitatiu, reduir el 50% les víctimes mortals 
l’any 2030 respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes 
mortals l’any 2050. 

Creiem que és necessari adherir-se a aquest Pacte en favor de la seva població i 
millorar la mobilitat de la ciutat per tal de promoure una mobilitat més segura, 
sostenible, saludable, connectada i autònoma; a més de contribuir en l’objectiu de 
reduir el 50% les víctimes mortals l’any 2030 respecte del 2020, en el camí per 
assolir la Visió Zero víctimes mortals l’any 2050. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Banyoles sol·licita la seva adhesió al Pacte Nacional 
per a la Mobilitat Segura i Sostenible. 

SEGON.- Que l’Ajuntament de Banyoles manifesta el seu compromís amb els eixos 
estratègics del Pacte.  

 

El debat d’aquesta moció, es por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=119m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=120m40s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=121m36s 
Jordi Congost (JxCAT) 
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Un cop sotmesa a votació,  la moció és aprovada per UNANIMITAT.  

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 
21. MOCIÓ EN RELACIÓ AL SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I 
RETORN D'ENVASOS (expedient X2021003413). 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos 
(SDDR), i que diu així:  

Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis 
de precaució i prevenció, d'acord amb els criteris que s'hauria d'evitar el dany 
ambiental en origen i que el responsable de posar al mercat un producte que es 
converteix en residu s'ha de responsabilitzar d'ell. D'altra banda, el VI Programa 
d'Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre 
creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a principal element 
de la política de gestió de residus. 

 
 
 
 
S'EXPOSA QUE 
  
Atès que les normatives europees, estatals i autonòmiques en matèria de residus i 
residus d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no 
s'han assolit. 

Atès que la Directiva d'envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de 
reciclat dels materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar 
només al 48% els envasos de procedència municipal. 

Atès que el principi de Responsabilitat Ampliada del Productor ha estat un principi 
primordial de la política europea i ha rebut el suport de l'OCDE per la seva capacitat 
d'internalitzar els costos de les empreses i de lliurar la societat d'aquests. 
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Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit d'envasos (SDDR) són el 
sistema obligatori de gestió d'envasos, però que per interès del sector de l'envàs no 
s'han desenvolupat. 

Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses 
envasadores abans que, a partir dels anys 60, apareixen els envasos d'un sol ús. 

Atès que la normativa estableix la prioritat de reduir els residus i els residus 
d'envasos, però aquests segueixen creixent i el potencial de reciclatge no explotat 
és encara enorme: més de la meitat dels recursos existents acaben enterrats o 
cremats sense ser aprofitats com a matèria primera per a convertir-se en nous 
recursos. 

Atès que la normativa estatal d'envasos estableix que el "sobrecost" de la recollida 
selectiva d'envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), 
però els ens locals assumeixen el "cost" total de la gestió dels envasos el qual és 
superior al sufragat pels SIG. 

Atesa la situació actual dels residus d'envasos, que no ha aconseguit assolir els 
nivells de prevenció, reutilització i reciclatge del marc legal europeu, estatal i 
autonòmic, i atès el nou context legislatiu (Ley 22/2011, de 28 de juliol, de 
Residuos y Suelos Contaminados i Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de Medidas 
Urgentes en materia de Medio Ambiente ) que possibilita la introducció de l'SDDR 
d'envasos per part de les CC.AA. en cas de determinats supòsits com residus de 
difícil valorització o com l’incompliment dels objectius de reciclatge. 

Atès que els SDDR han demostrat, allà on s'apliquen, obtenir els millors resultats 
de recuperació dels envasos. 

Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l'ús d'envasos reutilitzables i que la 
implantació d'un SDDR per envasos d'un sol ús aconsegueix triplicar els índexs de 
reciclatge d'aquests envasos (reduint a la meitat la contribució al canvi climàtic), 
que té cost zero per a les administracions, importants estalvis en serveis de neteja 
pels ajuntaments i suposa la creació de 14.000 llocs de treball pagats gràcies a les 
grans quantitats i a la qualitat dels materials recuperats que actualment acaben a 
l'abocador, incineradora o al medi ambient. 

Atès que l'SDDR d'envasos redueix considerablement el volum de deixalles 
abandonades als espais públics, les platges, el mar... i contribueix a la protecció de 
la biodiversitat. 

Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar 
actuacions de prevenció de residus i de la contaminació, de mitigar el canvi 
climàtic, de promoure models de gestió de residus i envasos com a recursos, que 
potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus . 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1. Refermar el compromís d'aquest municipi de desenvolupar actuacions 
encaminades a reduir els residus, maximitzar la seva recuperació i sensibilitzar la 
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població i als agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de 
prevenció de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi 
climàtic, potenciant una distribució i un consum responsables. 

2. Proposar al Departament de Medi Ambient del Govern autonòmic que, en ús de 
les seves competències, obrin el debat per a plantejar l'SDDR com a sistema 
general pels envasos de les begudes més consumides, promovent, alhora, els 
envasos reutilitzables i aquelles mesures encaminades a reduir els residus. 

3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del 
desenvolupament dels sistemes de dipòsit i retorn d'envasos com a sistema 
general de gestió de certs envasos. 

4. Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món 
local: amb associacions municipals, ens locals de gestió i supramunicipals 
(mancomunitats, Consells Comarcals, Diputacions, Consells Insulars, etc.) i les 
entitats socials que el promouen. 

5. Donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d'un model ecoeficient de 
gestió d'envasos amb els ens locals, associacions municipals, sectors 
empresarials i entitats diverses, per crear les condicions per a formular la 
demanda al Govern i Congrés de canvi de la normativa vigent. 

6. Sol·licitar que en la revisió de la Llei d'envasos i residus d'envasos (LERE) 
s'incloguin propostes que contribueixin a reduir els residus d'envasos, la 
reutilització i, que s'estableixi l'SDDR com a obligatori pels envasos de les 
begudes més consumides i que s'apliqui el criteri de Responsabilitat Ampliada del 
Productor. 

7. Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i 
econòmics d'aquest sistema i els continguts d'aquesta moció i demanar el suport. 

8. Publicitar aquesta moció i els seus acords als mitjans de comunicació. 

9. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient, el Departament 
d'Indústria, Departament d'Economia i Consum de Govern de la CC.AA. Així mateix, 
comunicar aquesta adhesió a la secretaria de Retorna, tramitant còpia signada per 
correu electrònic a: info@retorna.org. 

El debat d’aquesta moció es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=122m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=122m26s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=124m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=124m40s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=125m20s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=126m24s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=126m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

Un cop sotmesa a votació,  la moció és aprovada per UNANIMITAT.  

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 
22. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-JUNTS PER BANYOLES 
A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES 
TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL (expedient 
X2021003380). 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la senyora R.M.M.A., secretària municipal, que fa una 
lectura de la moció a favor del ple reconeixement dels drets a les persones Trans i 
en suport d’una llei trans estatal, i que diu així:  

El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. 
Però les persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i 
discriminacions quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i 
impedeixen el desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la tutela dels 
seus cossos, problemes per accedir al mercat laboral, continuar amb els estudis, 
gaudir de l'oci o l'esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de 
violències i agressions. En l'actual marc normatiu, les persones trans* estan 
permeses, però no plenament incloses en la societat.  
 
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades 
encara com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la 
diversitat humana. Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de 
Gènere i sense solució legal, la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre 
el canvi de la menció de sexe al Registre Civil, però imposant condicions com el 
requeriment d'un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de 
sotmetre's durant dos anys a tractaments hormonals. Tot i l'avenç limitat que 
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suposa, aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i 
reduir les greus discriminacions, no reconeix les identitats no binàries, deixa fora 
menors i persones migrades i perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal 
Constitucional, en sentència 99/2019, ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és 
inconstitucional.  
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la 
necessitat, la urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada 
llei 03/2007, garantir plenament la igualtat i els drets que avui no tenen 
reconeguts, i fer front al deute històric de la nostra societat envers les persones 
trans*.  
 
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei 
Trans, així com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va 
recollir l'acord de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a 
conèixer els esborranys d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio 
de Igualdad i fruit del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els 
darrers anys.  
 
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de 
Ministres durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 
03/2007 i del seu marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament 
reivindicada, les persones podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva 
pròpia vida sense dependre de ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure 
manifestació i només serà necessària l'autorització expressa de la persona 
interessada, sense haver d'estar condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o 
l'obligació de sotmetre's a cirurgies o tractaments hormonals de cap tipus.  
 
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors 
s'ha generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer 
els drets i garantir la dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a 
qüestionar els consensos existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus 
més reaccionàries destaca la de la vicepresidenta primera del govern espanyol que 
ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la 
resta de 47 milions d'espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació per la 
possibilitat d'escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. Unes 
declaracions que contrasten amb la proposta de llei presentada pel mateix PSOE 
l'any 2017 (amb una ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada 
recentment pel Ministerio de Igualdad.  
 
Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que 
també neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans 
siguin dones i els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi 
emparats per sectors d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les 
dones trans que, amb un discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són 
culpabilitzades de ser origen del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes.  
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació 
de la legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la 
identitat de gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió 
Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta 
als estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol 
índole necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada 
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persona a determinar la seva identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual 
amb respecte.  
 
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a 
l'Estratègia de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per 
impulsar la igualtat del col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió 
Europea publicat al juny del mateix any sobre els procediments legals de 
reconeixement de gènere i el seu impacte en la vida de les persones trans* a la 
Unió Europea. Aquests organismes conclouen que l'autodeterminació de gènere és 
essencial per millorar el reconeixement de les persones trans*, i que els 
procediments basats únicament en l'autodeterminació de gènere, sense tuteles 
mèdiques, judicials o administratives, per efectuar el canvi en la documentació i 
reconèixer la identitat d'aquestes persones, són els adequats per preservar la 
dignitat, el respecte a la vida personal i, en definitiva, el respecte als Drets 
Humans.  
 
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb 
la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Una llei impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al 
reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi 
en la despatologització de les identitats trans*, i posa en valor l'autodeterminació 
com a eina que reconeix a les persones trans* com a subjectes de dret, principi que 
ha adquirit rang de dret humà fonamental, que forma part dels estàndards 
europeus i que és imprescindible per a abordar la discriminació i garantir la igualtat 
de les persones trans. La recentment aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de 
Tracte i No Discriminació, igualment estableix la tramitació d'una futura llei trans 
catalana, basada en el dret a l'autodeterminació de gènere.  
 
Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb 
legislació LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les 
competències autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del 
camp del sexe o gènere i el nom en els documents administratius dependents de 
l'administració autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, 
molt especialment el Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els 
drets de les persones trans*, i genera desprotecció i discriminacions.  
 
El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió 
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho 
va fer en un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure 
reconeguda legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del 
Constitucional posa de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc 
legislatiu espanyol pel que fa a la identitat de les persones trans*.  
 
Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva 
no és només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a 
societat de drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els 
darrers anys, la discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les 
seves vides, en l'àmbit sanitari, l'educatiu o el laboral, entre d'altres, està lluny 
d'erradicar-se. En aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel Ministerio 
de Igualdad amb la participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt 
de partida per reparar el deute històric que té la societat amb les persones trans*, 
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poder garantir plenament els seus drets i aconseguir acabar amb les 
discriminacions.  
 
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en 
la formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no 
patologitzin ni tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de 
requeriments i intervencions mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui 
reconeguda socialment la diversitat en el gènere que superi el binarisme de gènere. 
Finalment, també és urgent la implementació de mesures per aconseguir la plena  
 
igualtat social de les persones trans*, també menors i persones migrades, 
particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i de 
prevenció de les violències. 
 
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'ERC/ Junts per Banyoles proposa al 
Ple el següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.- Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta 
legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad 
i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la 
despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de 
la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per 
intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.  
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, 
al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra 
l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis 
LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals 
(FELGTB). 

 

 

 

El debat d’aquesta moció es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=127m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=127m40s 
Secretària 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=128m40s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=130m41s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=132m27s  
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Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=133m08s 
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=133m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

Un cop sotmesa a votació,  la moció és aprovada per UNANIMITAT.  

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=133m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=133m28s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=145m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=153m59s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=155m00s 
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Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=163m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=165m08s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=167m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=169m00s  
Jata Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=173m27s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=174m24s  
Jata Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=174m58s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=178m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=180m00s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=186m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=188m05s 
Albert Tubert (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=189m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=191m52s 
Anna Tarafa (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=195m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=195m55s  
Jata Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=196m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=196m10s  
Jata Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=196m40s 
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Miquel Cuenca (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=197m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=197m47s  
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=198m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=199m04s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=202m30s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=207m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=207m24s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=208m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=218m15s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=218m19s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=223m52s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=225m41s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=228m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=228m31s 
Clàudia Massó (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=229m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=235m39s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=238m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=238m04s 
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Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhzIO06vpNo#t=238m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 23:00 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de març de 
2021 ha quedat en 139 pàgines. 


