ACTA DE SESSIÓ DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 3/2022
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 28 de febrer de 2022
Horari: de 19:00 hores a les 20:45 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 28 de febrer de 2022, es reuneixen
de forma semipresencial, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.
ASSISTENTS
Alcalde
Miquel Noguer Planas
Tinents/es d’alcalde
Jordi Congost Genís
Ester Busquets Fernández
Miquel Cuenca Vallmajó
Lluís Costabella Portella
Anna Maria Tarafa Güell
Regidors/es
Albert Tubert Yani
Clàudia Massó Fontàs
Gemma Feixas Mir
Jaume Butinyà Sitjà
Núria Martínez Bosch
David Carvajal Carbonell
Meritxell Satorras Català
Albert Masdevall Palomo
Non Casadevall Sala
Jana Soteras Melguizo
Joaquim Callís Fernández
Secretària
Rosa Maria Melero Agea
Interventora
Anna Puig Puigcorbé
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L’Alcalde, abans de despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia, fa una
lectura de la Declaració Institucional sobre la Guerra a Ucraïna.
El debat es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=10m34s
Miquel Noguer (JxCAT)

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 31 DE GENER
DE 2022 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 18 DE
FEBRER DE 2022.
D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal l’alcalde pregunta si
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació en relació a l’acta.
No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió
ordinària del dia 31 de gener de 2022 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 18
de febrer de 2022 s’aproven per unanimitat
El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=11m48s
Miquel Noguer (JxCAT)

PRESIDÈNCIA
2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT
DELS OBJECTIUS CONTEMPLATS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27
D’ABRIL,
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
I
SOSTENIBILITAT
FINANCERA, CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2021 (expedient
X2022001232).
L’Alcalde dona compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius
contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, corresponent al 4t trimestre de 2021 en el
sentit següent:
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Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que la informació del 4t. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de
2021 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a
ens adscrit a aquest Ajuntament, ha estat tramesa al MINHAP amb data 31 de
gener de 2022.
Per tot això,
Es dóna compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats
a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 4t. Trimestre de
2021 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany :



Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Compleix l’objectiu del Deute públic

El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=12m05s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat
3. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 4T TRIMESTRE
DE 2021 (expedient X2022000892)
L’Alcalde dona compte de l’informe de Morositat del 4t trimestre de 2021, en el
sentit següent:
Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les
operacions comercials.
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de la
llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del
següent informe :
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local.
Per tot això :
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Es dona compte de l’informe de morositat, corresponent al 4t trimestre de 2021,
emes pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les
mesures de lluita contra la morositat.
Segons aquest informe:
Pel que respecte a Morositat, el termini mig de pagament del trimestre, a comptar
des de la data d’entrada de la factura, és de 37,19 dies.
Pel que respecte al PMP (període mig de pagament de proveïdors), el termini mig
de pagament del trimestre, de tot el grup, es a dir incloent els consorcis, a comptar
des de la data d’aprovació de la factura, és de 15,85 dies.
El debat d’aquest punt e pot visiona a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=12m34s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona pe assabentat
4. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.
L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del número 321, de 21 de
gener de 2022, fins al número 793, de 18 de febrer de 2022, accessibles des de la
Carpeta del Regidor en format electrònic.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=13m08s
Miquel Noguer (JxCAT)

El Ple es dona per assabentat
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS
5. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D'ERRADES EN L’HORARI
DE LES TARIFES DEL SERVEI URBÀ DE TAXI DEL MUNICIPI DE BANYOLES
(expedient X2021013474).
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Lluis Costabella i Portella, Regidor de Via Pública,
que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
I.
En data 27/12/2021, amb número de registre d’entrada E2021020044,
corregida per la sol·licitud amb número de registre d’entrada E2022000793 de
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18/01/2022, el senyor P.B.H., manifestant actuar com a representant dels taxistes
de Banyoles, va sol·licitar l’increment de les tarifes del servei de taxi del municipi
de Banyoles per a l’exercici 2022, adjuntant el certificat de la Comissió de Preus de
Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
II.
Per acord de ple de data 31 de gener de 2022 el Ple de l’Ajuntament de
Banyoles es va aprovar l’estructura de tarifes del servei d’auto-taxi per a l’any 2022
al municipi de Banyoles, que recull un increment mitjà del 2,76% respecte les tarifes
de l’any 2021, així com els seus horaris d’aplicació.
III.
En data 15 de febrer de 2022, amb número de registre d’entrada 2249 el Sr.
Balsach ha presentat escrit en que manifesta que: 1. En data 27/12/2022, RE
E2021020044 es va presentar sol·licitud per incrementar les tarifes del servei de
taxi per a l’exercici 2022, corregida per escrit de 18/01/2022 (E2022000793). 2. Es
sol·licitava l’increment de tarifes del servei de taxi, adjuntant el certificat de la
Comissió de Preus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.3. En la sol·licitud amb número de registre d’entrada
E2022000793, hi havia un error de transcripció en l’encapçalament (títol) del
quadre de tarifes, en constar:

Tarifa 1: Laborables de 08:00 A 20:00, quan ha de dir : tarifa 1:
dissabtes, diumenges, festius i nocturns, de 20:00 hores a les 08: hores.

Tarifa 2 : Dissabte, diumenges, festius i nocturn de 20: 00 hores a les
08:00, quan ha de dir: laborables de 08:00 hores a 20: 00 hores.
Adjunta con a annex el quadre de tarifes correcte.
Sol·licita la rectificació del quadre aprovat pel ple de l’Ajuntament de
Banyoles
que es comuniqui l’esmentat acord a la Comissió de Preus de
Catalunya.
IV.
Es tracta d’en error material en haver transcrit en el títol de la tarifa 1,
l’enunciat de la tarifa 2 i viceversa.
FONAMENTS DE DRET
I.- Disposició addicional 1ª del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental del preus autoritzats i comunicats, que disposa que per l’actualització
dels preus autoritzats i comunicats, es podran establir sistemes simplificats,
l’estructura, el funcionament i l’àmbit del qual es determinarà reglamentàriament.
II.- Article 2 del Decret 339/2001,de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritats i
comunicats.
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III.- L’article 23 de l’ordenança reguladora del servei del taxi a Banyoles preveu
que les tarifes aplicables als serveis de transport públic urbà en vehicles
d’autoturisme seran proposades a l’Ajuntament pels titulars de llicències del
municipi, previ acord adoptat entre ells per majoria. L’Ajuntament decidirà en el
termini d’un mes, donant-se, si cal, intervenció posterior a la Comissió de Preus de
Catalunya.
IV.- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ú d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes.
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.- Corregir l’error material detectat en el quadre d’encapçalament del
quadre de tarifes corresponent a l’aprovació de les tarifes del servei urbà de taxi del
municipi de Banyoles, aprovat per acord de ple de 31 de gener de 2022, en el
sentit següent:
On diu:
Tarifes urbanes taxi Banyoles

2022

Tarifa 2 Dissabte diumenge festius nocturn
20:00 a les 8:00
Tarifa 1 Laborables 8:00 a 20:00
Ha de dir:
Tarifes urbanes taxi Banyoles

2022

Tarifa 2 Laborables de 8:00 a 20:00 H.
Tarifa 1 Dissabte diumenge festius nocturn
20:00 a les 8:00 H.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, al col·lectiu
de taxistes de Banyoles i donar-ne trasllat a la Policia Local de l’Ajuntament de
Banyoles.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
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Vots a favor (15)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández.
Abstencions (2):
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.

El debat d’aquest punt es pot visiona a :
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=13m20s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=13m37s
Lluís Costabella (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=14m24s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=14m27s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=14m29s
Miquel Noguer (JxCAT)

6. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D'ERRADA D'UNS IMPORTS
EN L'INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ,
D'ACORD AMB LA LLEI 22/2021, DE 28 DE DESEMBRE DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2022 (expedient X2022000570).
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor de Recursos Humans,
que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1.
Per acord del Ple de la Corporació de data 31 de gener de 2022 es va
aprovar Incrementar en un 2% els complements de lloc de treball com la
perllongació de jornada, els complements de torn i el complement de dies festius,
així com l’import de les hores extres i les gratificacions del personal de la corporació
per a l’exercici 2022.
2.
En l’acord del ple es van detallar uns quadres corresponents al detall dels
imports corresponents als diferents conceptes per l’exercici 2022, i s’ha detectat un
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error en l’import detallat en els quadre corresponent al complement de perllongació
de jornada dels següents llocs de treball:
Imports erronis
COMPLEMENT PERLLONGACIÓ JORNADA
Lloc de treball
Aux. Equipaments esportius
Aux. Equipaments educatius
Aux. Ràdio/ Controlador via pública/ Tec. Auxiliar Alcaldia

2022
134,42
150,36
161,03

Imports correctes
COMPLEMENT PERLLONGACIÓ JORNADA
Lloc de treball
Aux. Equipaments esportius
Aux. Equipaments educatius
Aux. Ràdio/Controlador via pública/ Tec. Auxiliar Alcaldia

2022
147,41
131,78
157,87

3.
Es tracta d’un error material en l’import detallat atès que l’acord és
l’aplicació de l’increment sobre les retribucions del personal del 2% previst a la Llei
22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2022.
4.

El Servei de Recursos humans ha emès informe en data 8 de febrer de 2022.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La normativa aplicable ve configurada essencialment per les següents disposicions:
-

Llei 22/2021, de 28 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2022, en la seva Disposició addicional vint-i-sis.
Llei 39/2015, de 19/2013 , d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes.
Es tracta d’un error material subsanable d’ofici per l’Ajuntament atès que l’acord
plenari acorda l’aplicació de l’increment del 2% sobre les retribucions de l’exercici
anterior.
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 Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent
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ACORD
Primer.- Corregir l’error material detectat en el quadre detall corresponent al
complement de perllongació de jornada aprovat per acord del ple de 31 de gener de
2022 en el sentit següent.
On diu:
COMPLEMENT PERLLONGACIÓ JORNADA
Lloc de treball
Aux. Equipaments esportius
Aux. Equipaments educatius
Aux. Ràdio/ Controlador via pública/ Tec. Auxiliar Alcaldia

2022
134,42
150,36
161,03

Ha de dir:
COMPLEMENT PERLLONGACIÓ JORNADA
Lloc de treball
Aux. Equipaments esportius
Aux. Equipaments educatius
Aux. Ràdio/Controlador via pública/ Tec. Auxiliar Alcaldia

2022
147,41
131,78
157,87

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.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=14m36s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=14m52s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=15m14s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=15m17s
Jana Soteras (Sumem)
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https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=15m20s
Miquel Noguer (JxCAT)

7. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC
MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES -SIAD- (expedient
X2021009852).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora de Serveis
Socials, que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
I.- Mitjançant Decret d’Alcaldia 4339/2020, de 27 d’octubre, es va sol·licitar per a
l’anualitat 2021 el contracte programa per a l’Ajuntament de Banyoles a signar
amb l’Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones i la realització de polítiques de gènere.
Els contractes programa són eines per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre l’Institut Català de les Dones i els ens locals, en matèria de serveis
d’informació i atenció a les dones que es poden sol·licitar des del propi Ajuntament
quan el municipi té més de 20.000 habitants.
I en data 12 de maig de 2021 l’Institut Català de les Dones, mitjançant registre
d’entrada municipal, ens comunica que s’ha publicat al DOGC la Resolució
PRE/1394/2021, de 6 de maig, per la qual s’aprova la transferència destinada a
finançar la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de
polítiques d’igualtat de gènere als ens locals de més de 20.000 habitants, consells
comarcals i altres ens supramunicipals per a l’exercici 2021. I com a entitats
perceptores hi figura l’Ajuntament de Banyoles.
II.- Els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) són recursos que
ofereixen informació, orientació i assessorament en tots els àmbits: laboral, social,
personal, familiar i altres. El suport de l’Institut Català de les Dones als ens locals
per als SIAD es concreta en finançament mitjançant contractes programa, que
articulen els mecanismes de coordinació entre administracions per reforçar aquests
serveis així com enfortir l'atenció a les dones a tot el territori català.
Els SIAD també donen compliment a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com a serveis que
incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la
detecció de les situacions de violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva entre dones i homes.
I l’Ajuntament de Banyoles vol disposar d’aquest servei públic municipal.
Per tot això, mitjançant Decret d’Alcaldia 3843/2021, de 4 d’octubre, s’incoa
expedient per a l’establiment del servei públic municipal d’Informació i Atenció a les
Dones, es constitueix un comissió d’estudi que ha elaborat la memòria justificativa
corresponent, el projecte d’establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la
prestació, per tal de donar-li la tramitació pertinent.
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III.- En sessió plenària del dia 29 de novembre de 2021 es prengué en consideració
i se sotmeté a informació pública l’expedient per a l’establiment del servei públic
municipal d’informació i atenció a les dones.
Durant el període d’informació pública (acord fet públic en Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 237, de 14 de desembre de 2021, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya número 8561, de 13 de desembre de 2021, a l’E-tauler
i al tauler d’anuncis municipal) no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
FONAMENTS DE DRET
I.- El servei públic d’informació i atenció a les dones és de competència municipal,
en virtut del que disposa l’article 25.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, quan disposa que el municipi exercirà com a competència pròpia, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, entre d’altres:
o) actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com en les
actuacions contra la violència de gènere.
I, de conformitat amb els que disposen els articles 56, 64.2 i 83 e la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, els serveis
d'informació i atenció a les dones són serveis d'informació, assessorament, primera
atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l'exercici dels drets de les dones
en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar. Els
serveis d'informació i atenció a les dones es destinen a totes les dones,
especialment les que pateixen situacions de violència masclista. I els municipis
tenen la competència per a crear, programar, prestar i gestionar els serveis
d'informació i atenció a les dones.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes detalla en el
seu article 3 els principis d’actuació dels poders públics i en l’article 6 concreta les
funcions dels ens locals de Catalunya.
II.- Els serveis públics locals, abans de ser prestats, exigeixen una decisió solemne,
formal i pública (publicatio), en virtut de la qual l’administració local assumeix la
titularitat, mitjançant acord plenari, comprometent-se davant la ciutadania a
prestar de forma regular i continua el serveis que es tracti en qüestió.
Sobre la publicatio es pronuncia l’article 42 del Decret de 17 de juny de 1955 pel
qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals que disposa el
següent: per a l’establiment de la gestió directa de serveis que no tinguin caràcter
econòmic, mercantil o industrial serà suficient l’acord de la Corporació en Ple.
Els serveis públics locals es poden gestionar directament o en forma indirecta. La
facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens locals,
en l’exercici de la potestat organitzativa que s’estableix en l’article 4.1.a) LRBRL i
poden gestionar els de la seva competència.

11

Havent-se escollit la forma de gestió directa per la mateixa entitat local, tal i com
s’especifica en el projecte d’establiment, apartat segon, titulat Forma de gestió i
participació.
Per la seva aprovació cal seguir la tramitació que es preveu en els articles 159 a
162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes d’aplicació.
De conformitat amb el que disposa l’article 160.2 del ROAS el ple de la corporació,
amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d’acordar l’establiment del
servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de
preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.
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.- Establir el servei públic de titularitat municipal d’Informació i Atenció a les
Dones, d’acord amb la memòria justificativa que s’adjunta com a ANNEX I, servei
que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió directa per
la pròpia entitat local.
Segon.- Aprovar el projecte d’establiment del servei públic municipal d’Informació i
Atenció a les Dones, que s’adjunta com a ANNEX II.
Tercer.- Aprovar el Reglament, que s’adjunta com a ANNEX III, regulador del
servei esmentat i disposar-ne la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província
de Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació i al butlletí informatiu local i alhora
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al BOP en el
qual s’hagi publicat íntegrament el text.
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
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon
Govern.
Cinquè. Lliurar exemplars del Reglament del servei, juntament amb la certificació
administrativa d’aquests acords, al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
Sisè. Facultar a l’alcalde d’aquest Ajuntament, per a l’atorgament de qualsevol
document necessari per executar aquests acords.
ANNEX I
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Per a l’establiment del servei públic
d’Informació i Atenció a les Dones)

municipal

del

SIAD

(Servei
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1. Antecedents.
Mitjançant Decret d’Alcaldia 4339/2020, de 27 d’octubre, es va sol·licitar per a
l’anualitat 2021 el contracte programa per a l’Ajuntament de Banyoles a signar amb
l’Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a
les Dones i la realització de polítiques de gènere.
Els contractes programa són eines per a la coordinació, cooperació i col·laboració
entre l’Institut Català de les Dones i els ens locals, en matèria de serveis
d’informació i atenció a les dones que es poden sol·licitar des del propi Ajuntament
quan el municipi té més de 20.000 habitants.
I en data 12 de maig de 2021 l’Institut Català de les Dones, mitjançant registre
d’entrada municipal, ens comunica que s’ha publicat al DOGC la Resolució
PRE/1394/2021, de 6 de maig, per la qual s’aprova la transferència destinada a
finançar la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de
polítiques d’igualtat de gènere als ens locals de més de 20.000 habitants, consells
comarcals i altres ens supramunicipals per a l’exercici 2021. I com a entitats
perceptores hi figura l’Ajuntament de Banyoles.
Els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) són recursos que ofereixen
informació, orientació i assessorament en tots els àmbits: laboral, social, personal,
familiar i altres. El suport de l’Institut Català de les Dones als ens locals per als
SIAD es concreta en finançament mitjançant contractes programa, que articulen els
mecanismes de coordinació entre administracions per reforçar aquests serveis així
com enfortir l'atenció a les dones a tot el territori català.
Els SIAD també donen compliment a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com a serveis que
incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la
detecció de les situacions de violència masclista, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva entre dones i homes.
I l’Ajuntament de Banyoles vol disposar d’aquest servei públic municipal.
Servei públic que és de competència municipal, en virtut del que disposa l’article
25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
relació amb l’article 31.1.b) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Per decidir sobre l’establiment del servei esmentat és competent el Ple municipal,
prèvia la instrucció de l’expedient oportú amb la redacció d’una memòria
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la
prestació, d’acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serves dels ens locals, i la resta
de normes d’aplicació.
Per tot això, s’ha incoat l’expedient X2021009852 per a l’establiment del servei
públic municipal del SIAD, per mitjà de Decret d’Alcaldia 3843/2021 de 4 d’octubre,
així com de la resta de documents legalment necessaris per incorporar-se a
l’expedient.
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Aquesta memòria tracta de la justificació de l’establiment del servei esmentat des
dels punts de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu.
2. Justificació social
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei integral que té dos
grans eixos d’actuació. Per una banda, pretén d’oferir informació, assessorament,
primera atenció i acompanyament, si s’escau, amb relació als drets de les dones en
tots els àmbits de la nostra societat: laboral, social, personal i familiar, entre
d’altres. De l’altra, posar en marxa l’atenció en violència de gènere. Més enllà de
l’atenció individualitzada que ofereix aquest servei, el SIAD també ha de portar a
terme estratègies comunitàries amb el teixit social de l’àmbit de les dones.
Aquest servei es prestava fins ara des de l’Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany però en arribar Banyoles als 20.000 habitants es va
trobar en condicions de poder sol·licitar directament el contracte programa per
prestar directament aquest servei. Aquesta decisió té dues voluntats: la primera,
poder oferir una atenció més ràpida i disminuir la llista d’espera del SIAD comarcal,
actualment desbordada; la segona, coincideix amb la voluntat de l’equip de govern
municipal d’assumir també el contracte programa de l’Àrea bàsica de serveis socials
(ABSS), de manera que es crearà una sola gran àrea que incorporarà aquests
serveis de naturalesa social, però també de prevenció i atenció comunitària, inclosa
la d’igualtat.
Per tant, la creació d’aquest servei públic del SIAD s’ha de concebre com a part
d’una voluntat més àmplia de gestió directa dels serveis socials de Banyoles, a
banda d’altres programes afins que està pendent de configurar-se i tramitar-se
administrativament i de manera conjunta amb el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Per tant,
està previst que el SIAD formi part del contracte programa que l’Ajuntament de
Banyoles establirà amb el Departament de Drets Socials properament.
Així mateix, el SIAD es planteja com un servei que té com a objectiu treballar pels
drets de més de la meitat de la població de la ciutat, en la línia d’aconseguir la
plena igualtat entre homes i dones. Una igualtat que més enllà de figurar en
l’agenda de les polítiques públiques encara li queda molt de camp per recórrer. En
el capítol de la violència de gènere és evident que contínua essent una xacra que
cal combatre des de tots els àmbits: amb l’educació, amb les campanyes de
sensibilització però també oferint informació i acompanyament a les persones que
la pateixen.
Per dimensionar la tasca d’aquest servei cal remetre’s a les dades del SIAD Pla de
l’Estany de l’any 20201 quan es van dur a terme 106 atencions individuals i 28 de
grupals. També cal tenir en compte que el Punt de salut jove municipal atén
habitualment, entre d’altres, consultes relatives a violències i promou accions
comunitàries de prevenció en aquesta matèria. De totes aquestes xifres cal incidir
que la immensa majoria són de la ciutat de Banyoles.

1

Informació extreta de la memòria 2020 elaborada pel Consell comarcal del Pla de l’Estany.
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Per tot això, queda plenament justificat, des del punt de vista social, l’establiment
d’un Servei d’Informació i Atenció a les Dones d’acord amb les determinacions del
projecte d’establiment i del reglament del servei, per tal d’oferir al col·lectiu de les
dones un servei públic ajustat a les seves necessitats i d’acord amb la realitat d’una
Banyoles que ja ha superat el llindar dels 20.000 habitants.
3. Justificació jurídica
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, article 25.2.o)
estableix que el municipi exercirà com a competència pròpia, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes,
actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com en
les actuacions contra la violència de gènere.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix en el seu
article 31.1 les competències que correspon als municipis i, entre
aquestes, la de crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera
de serveis socials (b) així com les que els atribueixin les Lleis (k).
Establint-se en l’Annex de la Llei 12/2007 un catàleg classificat de
serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials i, entre
aquestes, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (1.1.7) com a
Serveis Socials Bàsics.
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista i, en concret, els articles 56 relatiu al serveis
d’informació i atenció a les dones, l’article 64 relatiu a la creació i gestió
dels serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral i el 83 que
especifica les competències dels municipis; Així com la disposició
addicional primera sobre recursos econòmics.
L’article 64.2 estableix que els municipis tenen la competència per a
crear, programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a
les Dones.
Així mateix, l’article 83 detalla les competències dels municipis en
matèria d’informació i atenció a les dones, entre elles les de programar,
prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones, i
efectuar la derivació als diferents serveis en els termes especificats per
aquesta llei (83.1.a). En aquest mateix precepte s’estableix el llindar de
20.000 habitants perquè un municipi exerceixi directament la
competència i si està per sota d’aquesta xifra la pugui delegar en
mancomunitats o altres ens locals.
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes; l’article 3 detalla els principis d’actuació dels poders públics;
l’article 6 concreta les funcions dels ens locals de Catalunya i la
disposició final 4a, apartat 3r, estableix el contingut del contracte
programa.
Resolució PRE/1394/2021, de 6 de maig, per la qual s’aprova la
transferència destinada a finançar la prestació del servei d’informació i
atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere als
ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens
supramunicipals per a l’exercici 2021.
Per decidir sobre l’establiment del servei esmentat és competent el Ple
municipal, prèvia la instrucció de l’expedient oportú amb la redacció
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d’una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament
sobre el règim jurídic de la prestació, d’acord amb els articles 159 a 162
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normes
d’aplicació.
4. Justificació organitzativa
L’organigrama global de l’Ajuntament de Banyoles vigent es compon de 5 àrees: la
de seguretat pública; la de serveis generals; la de serveis econòmics; la de serveis
territorials i la de serveis a les persones. En concret, l’Àrea de serveis a les
persones comprèn el servei de promoció econòmica i desenvolupament i diferents
tècnics que es vinculen a àmbits o serveis com esports, educació, cultura, arxiu,
joventut, museus i patrimoni, i biblioteca. En cap moment es menciona en
l’organigrama un servei com el d’Acció Social que, en canvi, sí que té dotació
econòmica amb l’orgànica 44 del pressupost municipal vigent. Actualment, hi ha un
tècnic auxiliar d’aquest àmbit, que desenvolupa aquestes funcions per mitjà d’un
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, actualment
pendent encara d’actualitzar.
Per tant, és evident que una vegada l’Ajuntament de Banyoles hagi consensuat i
negociat l’assumpció de les competències en matèria de serveis socials per mitjà
del contracte programa corresponent amb la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, caldrà la creació d’una altra àrea que inclogui tots els
serveis i àmbits de naturalesa social, però també de prevenció i atenció
comunitària, inclosa la d’igualtat.
La instrucció política és que el SIAD s’integri, de moment i de manera absolutament
provisional, a l’Àrea de serveis a les persones, a l’espera de la creació d’aquesta
nova àrea de benestar social. Tanmateix, cal tenir present que l’Àrea de benestar
social del Consell Comarcal disposa actualment d’un SIAD que ofereix el servei a
Banyoles i comarca. Arran de l’assoliment dels 20.000 habitants per part de la
ciutat de Banyoles, l’Institut Català de la Dona duplica el servei, de manera que
s’ofereix a nivell comarcal, però també local (Banyoles).
En aquest sentit, la mateixa Resolució PRE/1394/2021, de 6 de maig, en el seu
annex 2, article 2, concreta les condicions mínimes de prestació del servei que tot
seguit s’enumeren:
a. 1 servei d’assessorament jurídic d’orientació i primera atenció
presencial a les dones que requereixin assessorament legal i
realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres serveis.
Aquest servei s’haurà d’oferir de manera estable i periòdica, llevat
que per necessitats dels territori hagi de ser a demanda i sempre
amb autorització expressa de l’ICD.
i. Es preveu la contractació externa d’un servei
d’assessorament jurídic especialitzat i a demanda
(capítol 2).
b. 1 persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de
dones, orientació social i comunitària, sistemes d’informació,
coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats per
poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida
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d’usuàries, informació, orientació, derivació i coordinació interna i
externa del servei.
c. 1 servei d’assessorament psicològic, estable i periòdic de primera
atenció presencial a les dones que requereixin de contenció i
orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres
serveis.
d. 1 persona referent de la transversalitat de gènere de l’ens local amb
responsabilitat en la planificació i implementació de les polítiques
municipals i que serà la interlocutora amb l’ICD.
i. Contractació d’una persona amb el perfil de psicòleg/a,
a jornada completa, nivell A1, que haurà de figurar
provisionalment a l’Àrea de serveis a les persones,
Acció Social mentre no es crea la nova àrea social,
comunitària i d’igualtat. Es tracta d’un lloc de treball
que ha de ser estable, d’acord amb el que estableix
l’ICD i, per tant, s’haurà d’incloure una plaça a la
plantilla i crear un nou lloc de treball a la relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles, per la
qual cosa caldrà aprovar-ne la seva fitxa descriptiva.
ii. Aquesta figura desenvoluparia totes aquestes funcions
descrites en els punts b), c) i d) durant la seva
jornada.
iii. Cal tenir en compte que la distribució de les tasques es
podrà optimitzar una vegada s’hagi creat la nova àrea
de benestar social que inclourà l’Àrea bàsica de serveis
socials, entre d’altres serveis (comunitari, igualtat,
etc.), ja que suposarà la incorporació de més personal
administratiu i tècnic.
e. 1 espai físic adequat amb tots els mitjans materials per prestar el
servei d’informació i atenció a les dones: s’ha d’oferir informació,
atenció i assessorament en un espai públic diferenciat d’altres serveis
i d’accés directe per a les dones usuàries; ha d’estar ubicat en un lloc
d’accés fàcil i amb bona comunicació a nivell de transport públic; ha
de disposar d’un o més espais privats; ha de garantir la
confidencialitat en l’atenció de les dones usuàries; ha de complir les
mesures d’accessibilitat i de seguretat requerides per la llei.
i. Es preveu la ubicació d’aquest servei a l’immoble de
titularitat municipal EL PORTAL situat al carrer Migdia,
1, de Banyoles. No obstant això, temporalment i fins
que no s’hagi creat la nova àrea de benestar social que
suposarà també el retorn de la gestió de l’edifici del
Portal, entre d’altres, s’ubicarà a la planta-soterrani de
l’Oficina Jove Cal Drac, on hi ha el Punt de salut jove.
Tant el servei del Punt de Salut Jove com el del SIAD
hauran de coordinar-se adequadament per tal de
compartir òptimament els espais i garantir la
confidencialitat en l’atenció de les dones usuàries.
ii. Es preveu un telèfon mòbil per atendre les trucades
telefòniques i un ordinador i impressora en xarxa.
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5. Justificació econòmica
D’acord amb l’annex 2, “Condicions de la prestació dels serveis d’informació i
atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, de la Resolució
PRE/1394/2021, de 6 de maig, hi ha 2 àmbits d’actuació previstos:
1. La prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de
polítiques d’igualtat de gènere (Fitxa 1) per la qual l’Ajuntament de Banyoles
ha rebut una subvenció l’any 2021 de 24.500 € (a justificar abans del 31 de
gener del 2022).
a. Proporcionar a les dones del territori informació actualitzada,
orientació i acollida, primera atenció i assessorament sobre temes
que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau,
assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
b. Coordinar i dirigir l’equip tècnic i professional que realitza
l’assessorament psicològic i jurídic a les dones des de la perspectiva
de gènere.
c. Realitzar activitats de sensibilització social en el marc de projectes
d’intervenció comunitària de prevenció de la violència masclista.
d. Informar a tots els recursos municipals i comarcals de les funcions i el
treball del SIAD i establir quins són els criteris de derivació.
e. Coordinar la seva actuació, tal com estableix la normativa vigent (Llei
17/2020).
f. Establir les eines de coordinació amb serveis socials i tots els
recursos, públics o privats, per tal de garantir l’atenció integral de les
dones.
g. Cedir les dades estadístiques d’atenció a les dones, sense cap dada
de caràcter personal, periòdicament (trimestralment) i efectuar les
adaptacions necessàries per adequar-se a les eines informàtiques de
recollida de dades per fer compatible el sistema propi de recollida de
dades amb l’eina informàtica HIPÀTIA de processament estadístic de
dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de
les Dones.
h. Elaborar i implementar plans i projectes per incloure la
transversalització de la perspectiva de gènere a les polítiques
públiques.
i. Realitzar activitats i campanyes de sensibilització adreçades a la
ciutadania per promoure la igualtat de gènere.
2. L’ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a
les dones (Fitxa 2) per la qual l’Ajuntament de Banyoles ha rebut una
subvenció de 15.686,- € (a justificar abans del 31 de gener de 2022).
a. Oferta informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu
exercici.
b. Oferta d’informació actualitzada, l’orientació i l’assessorament sobre
temes que puguin ser de l’interès d eles dones, tot posant al seu
abast assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
c. L’oferta d’assessorament, orientació i realització d’una primera
atenció a les dones en situació de violència masclista i coordinar
accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats, en el marc
dels circuits d’abordatge de la violència masclista.
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d. Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis
especialitzats, etc.
e. Activitats de sensibilització social en el marc de projectes
d’intervenció comunitària de prevenció de la violència masclista.
TOTAL SUBVENCIÓ 2021: 40.186,- €
FINANÇAMENT PREVIST PER A L’EXERCICI 2022
DESPESES. Orgànica 44.


44.23107.13000. SIAD. Retribucions bàsiques: 13.661,- €



44 23107 13002 SIAD. Altres remuneracions: 21.701,- €



44 23107 16000 SIAD. Quotes socials: 11.123,- €

Aquest pressupost es destinarà a la contractació d’un/a psicòleg/a, a jornada
completa, nivell A1, d’acord amb allò previst en el punt 4t d’aquesta memòria. En
concret desenvoluparà les següents funcions:
a. 1 persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de
dones, orientació social i comunitària, sistemes d’informació,
coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats per
poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida
d’usuàries, informació, orientació, derivació i coordinació interna i
externa del servei.
b. 1 servei d’assessorament psicològic, estable i periòdic de primera
atenció presencial a les dones que requereixin de contenció i
orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres
serveis.
c. 1 persona referent de la transversalitat de gènere de l’ens local amb
responsabilitat en la planificació i implementació de les polítiques
municipals i que serà la interlocutora amb l’ICD.


44.23207.22799. Prevenció social. Ctr. Pres. Serv. SIAD: 10.000,€.

Aquest pressupost es destinarà a les accions d’assessorament, informació i
orientació sobre temes d’interès, o l’organització d’activitats de sensibilització social
en el marc de projectes d’intervenció comunitària de prevenció de la violència
masclista, entre d’altres.


44.23204.22798. Prevenció social. Ctr. Prest. Serv. Violència de
gènere: 5.000,- €

Aquest pressupost es destinarà a la contractació del servei d’assessorament legal
especialitzat i segons la demanda, d’acord amb el que es preveu al punt 4t
d’aquesta memòria.


53.92300.62608. Adquisició maquinari informàtic: 1.200,- €

Aquest pressupost es destinarà a l’adquisició d’un ordinador, una impressora i un
mòbil per al servei, d’acord amb el punt 4t d’aquesta memòria.
No es preveuen altres costos d’inversió o de despeses de manteniment o consums
perquè el SIAD s’ubicarà provisionalment a la planta soterrània de l’Oficina jove Cal
Drac, on hi ha també el Punt de Salut Jove. Tant el servei del Punt de Salut Jove
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com el del SIAD hauran de coordinar-se adequadament per tal de compartir
òptimament els espais i garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones
usuàries.
La ubicació del SIAD en un edifici de titularitat municipal ja existent, sigui l’Oficina
Jove Cal Drac com El Portal quan sigui el moment, no suposarà un increment
notable de la despesa en concepte de subministraments (energia elèctrica o gas,
telèfon. entre d’altres) ni tampoc de manteniment o neteja, ja que formarà part de
la despesa global de l’equipament. En el primer cas, l’Oficina Jove Cal Drac, el cost
s’aplica a l’orgànica 43. Joventut; mentre que quan es traslladi el SIAD a l’edifici El
Portal es tindran en compte les despeses associades al cost global de manteniment
i consums que actualment forma part de les despeses de l’Àrea de benestar social
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
TOTAL DE DESPESES PREVISTES: 62.685,- €
INGRESSOS. Orgànica 44.


44.42090. A.E. Subv. Violència gènere (subvenció Ministerio de Igualdad Pacto de Estado): 15.700 €



44.45102. ICD. Subv. Atenció a les dones (SIAD): 40.186,- €

TOTAL D’INGRESSOS PREVISTOS : 55.886,- €
Per tal d’atendre totes aquestes despeses s’haurà de preveure la consignació
pressupostària suficient i adequada.
ANNEX II
PROJECTE D’ESTABLIMENT
Servei Públic d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
1. Característiques del servei
El SIAD és un servei públic municipal de caràcter gratuït, adreçat a les dones del
municipi majors de 18 anys.
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei integral que té dos
grans eixos d’actuació. Per una banda, pretén d’oferir informació, assessorament,
primera atenció i acompanyament, si s’escau, amb relació als drets de les dones en
tots els àmbits de la nostra societat: laboral, social, personal i familiar, entre
d’altres. De l’altra, posar en marxa l’atenció en violència de gènere ja que el SIAD
representa la porta d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació. Més
enllà de l’atenció individualitzada que ofereix aquest servei, el SIAD també ha de
portar a terme estratègies comunitàries, individuals i col·lectives, amb el teixit
social de l’àmbit de les dones.
El SIAD desenvoluparà, entre d’altres, les següents actuacions:
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1) Servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament en
tot allò que té a veure amb l’exercici dels drets de les dones en àmbits com
ara el laboral, social, familiar, personal i d’altres.
2) Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones
que ho sol·licitin.
3) Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i
organitzacions de dones, i oferir-los recursos que facilitin la realització de les
seves activitats.
4) Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i
promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes,
d’actuacions que afermin el seu apoderament i millorin les seves capacitats
per incidir públicament.
5) Actuar com a observatori de la realitat de les dones del municipi i
proporcionar les informacions necessàries per col·laborar en la definició de
les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes locals de
polítiques de dones.
6) Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de
violència de gènere i coordinar accions amb tots els serveis i recursos,
públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que
plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc).
7) Coordinar i participar dels circuits per a l’abordatge de les violències
masclistes del territori.
8) Integrar la perspectiva de gènere en les actuacions polítiques de l’ens local.
El Servei d’Informació i Atenció a les dones estarà ubicat temporalment a la planta
soterrani de l’Oficina Jove Cal Drac, l’espai reunirà les mesures d’accessibilitat i de
seguretat requerides per la normativa vigent, i garantirà la confidencialitat en
l’atenció a les persones usuàries. En el moment que la nova Àrea de benestar social
estigui creada a nivell municipal, passarà a la seva ubicació definitiva, és a dir, al
primer pis de l’edifici de titularitat municipal EL PORTAL.
Es preveu un telèfon mòbil per atendre les trucades telefòniques i un ordinador i
impressora en xarxa.
Els serveis tindran caràcter gratuït i restaran oberts a tots els que compleixin els
requisits que consten al reglament del servei.
2. Forma de gestió i participació.
La forma de gestió serà directa, a través de la mateixa organització del municipi. El
SIAD estarà dirigit per la persona coordinadora/psicòloga (A1) que s’encarregarà de
les següents tasques:
1. Coordinació del servei i definició, planificació, acollida d’usuàries, informació,
orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.
2. Assessorament psicològic, estable i periòdic, de primera atenció presencial a
les dones que requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les
derivacions necessàries a altres serveis.
3. Derivació i facilitació dels casos que requereixen el servei d’assessorament
jurídic extern.
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4. Planificació i implementació de les polítiques municipals i interlocució amb
l’Institut Català de la Dona.
5. Realitzar activitats de sensibilització social en el marc de projectes
d’intervenció comunitària de prevenció de la violència masclista.
6. Tasques de gestió administrativa amb la creació d’expedients electrònics.
7. Cedir les dades estadístiques d’atenció a les dones, sense cap dada de
caràcter personal, periòdicament (trimestralment) i efectuar les adaptacions
necessàries per adequar-se a les eines informàtiques de recollida de dades
per fer compatible el sistema propi de recollida de dades amb l’eina
informàtica HIPÀTIA i HÈSTIA de processament estadístic de dades de
l’Observatori de la igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones.
8. Sol·licitar i justificar les subvencions relatives a aquest àmbit (Institut Català
de les Dones – Pacto de Estado).
9. Participar en les comissions o grups de treball que integrin el teixit associatiu
de les dones de la ciutat, encarregades de fer generar propostes i coordinar
accions amb perspectiva comunitària amb l’objectiu de reforçar la
coordinació i les accions que es puguin realitzar.
10. Incorporar el senyal distintiu de l’Institut Català de les dones a tots els
materials de difusió dels recursos. Així mateix, aquelles accions derivades
dels projectes o programes finançats amb el crèdit concedit a partir del
Pacte d’Estat contra la violència de gènere ha de fer constar expressament
que aquests s’han finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri de la
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (Secretaria d’Estat
d’Igualtat).
Aquesta figura haurà de tenir coneixements suficients en polítiques de dones,
orientació social i comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i
dels seus recursos públics i privats per poder dur a terme les tasques de definició,
planificació, acollida d’usuàries, informació, orientació, derivació i coordinació
interna i externa del servei.
La creació d’una nova àrea de benestar social que acollirà, entre d’altres serveis,
l’àrea bàsica de serveis socials, permetrà, també, la incorporació de més recursos
humans que comportaran una redistribució d’algunes tasques, especialment les de
tipus administratiu, que fins ara es concentren en aquesta figura.
3. Obres, béns i instal·lacions necessaris
El servei del SIAD s’ubicarà en l’immoble de titularitat municipal EL PORTAL situat
al carrer Migdia, 1 de Banyoles. No obstant això, i fins que s’hagi creat la nova àrea
de benestar social municipal que suposarà també el retorn de la gestió d’aquest
immoble, entre d’altres, el SIAD s’ubicarà a la planta-soterrani de l’Oficina jove Cal
Drac, on hi ha el Punt de salut jove. Tant el servei del Punt de Salut Jove com el del
SIAD hauran de coordinar-se adequadament per tal de compartir òptimament els
espais i garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones usuàries.
La ubicació del SIAD en un edifici de titularitat municipal ja existent, sigui l’Oficina
Jove Cal Drac com El Portal quan sigui el moment, no suposarà un increment
notable de la despesa en concepte de subministraments (energia elèctrica o gas,
entre d’altres) ni tampoc de manteniment o neteja, ja que formarà part de la
despesa global de l’equipament. En el primer cas, l’Oficina Jove Cal Drac, el cost
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s’aplica a l’orgànica 43. Joventut; mentre que quan es traslladi el SIAD a l’edifici El
Portal es tindran en compte les despeses associades al cost global de manteniment
i consums que actualment forma part de les despeses de l’Àrea de benestar social
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Es comptarà amb un telèfon mòbil per atendre les trucades telefòniques i un
ordinador i impressora en xarxa.
4. Estudi econòmic i financer
FINANÇAMENT PREVIST PER A L’EXERCICI 2022
DESPESES. Orgànica 44.


44.23107.13000. SIAD. Retribucions bàsiques: 13.661,- €



44 23107 13002 SIAD. Altres remuneracions: 21.701,- €



44 23107 16000 SIAD. Quotes socials: 11.123,- €

Aquest pressupost es destinarà a la contractació d’un/a psicòleg/a, a jornada
completa, nivell A1. En concret desenvoluparà les següents funcions:
a. 1 persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de
dones, orientació social i comunitària, sistemes d’informació,
coneixement del territori i dels seus recursos públics i privats per
poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida
d’usuàries, informació, orientació, derivació i coordinació interna i
externa del servei.
b. 1 servei d’assessorament psicològic, estable i periòdic de primera
atenció presencial a les dones que requereixin de contenció i
orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres
serveis.
c. 1 persona referent de la transversalitat de gènere de l’ens local amb
responsabilitat en la planificació i implementació de les polítiques
municipals i que serà la interlocutora amb l’ICD.


44.23207.22799. Prevenció social. Ctr. Pres. Serv. SIAD: 10.000,€.

Aquest pressupost es destinarà a les accions d’assessorament, informació i
orientació sobre temes d’interès, o l’organització d’activitats de sensibilització social
en el marc de projectes d’intervenció comunitària de prevenció de la violència
masclista, entre d’altres.


44.23204.22798. Prevenció social. Ctr. Prest. Serv. Violència de
gènere: 5.000,- €

Aquest pressupost es destinarà a la contractació del servei d’assessorament legal
especialitzat i segons la demanda.


53.92300.62608. Adquisició maquinari informàtic: 1.200,- €
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Aquest pressupost es destinarà a l’adquisició d’un ordinador, una impressora i un
mòbil per al servei.
No es preveuen altres costos d’inversió o de despeses de manteniment o consums
perquè el SIAD s’ubicarà provisionalment a la planta soterrània de l’Oficina jove Cal
Drac, on hi ha també el Punt de Salut Jove. Tant el servei del Punt de Salut Jove
com el del SIAD hauran de coordinar-se adequadament per tal de compartir
òptimament els espais i garantir la confidencialitat en l’atenció de les dones
usuàries.
La ubicació del SIAD en un edifici de titularitat municipal ja existent, sigui l’Oficina
Jove Cal Drac com El Portal quan sigui el moment, no suposarà un increment
notable de la despesa en concepte de subministraments (energia elèctrica o gas,
telèfon, entre d’altres) ni tampoc de manteniment o neteja, ja que formarà part de
la despesa global de l’equipament. En el primer cas, l’Oficina Jove Cal Drac, el cost
s’aplica a l’orgànica 43. Joventut; mentre que quan es traslladi el SIAD a l’edifici El
Portal es tindran en compte les despeses associades al cost global de manteniment
i consums que actualment forma part de les despeses de l’Àrea de benestar social
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
TOTAL DE DESPESES PREVISTES: 62.685,- €
INGRESSOS. Orgànica 44.


44.42090. A.E. Subv. Violència gènere (subvenció Ministerio de Igualdad Pacto de Estado): 15.700 €



44.45102. ICD. Subv. Atenció a les dones (SIAD): 40.186,- €

TOTAL D’INGRESSOS PREVISTOS : 55.886,- €
Totes aquestes despeses hauran de tenir la cobertura suficient al pressupost 2022
de l’Ajuntament de Banyoles.
5. Règim estatutari dels usuaris
L’Ajuntament vetllarà pel respecte dels drets dels usuaris reconeguts a les lleis, i
especialment, pels següents:
1. El respecte a la seva dignitat, al lliure desenvolupament de la seva personalitat,
a la seva integritat física i psicològica, a la seva intimitat i a la seva llibertat
ideològica, de consciència i d’expressió.
2. El dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, cultura,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
3. Rebre informació objectiva i precisa sobre les prestacions rebudes.
4. Accedir en tot moment a la informació personal continguda al seu expedient.
5. Ser escoltades i consultades sobre el desenvolupament de les activitats que es
realitzen al servei.
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ANNEX III
REGLAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Article 1. Objecte del reglament
És objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei d’informació i
atenció a les dones (SIAD) de l’Ajuntament de Banyoles.
Article 2. Competència per a l’exercici de l’activitat
El SIAD es concep com un servei d’informació, assessorament, primera atenció i
acompanyament a les dones, de competència municipal, en el marc del que
determinen els articles 56, 64.2 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista. Per altra banda, és un servei que vol fer
visible la voluntat del Consistori d’incidir en l’atenció en violència de gènere.
Article 3. Règim de prestació del servei
L’Ajuntament podrà acordar la contractació de totes o algunes de les prestacions
del servei, seguint criteris d’eficàcia, eficiència i efectivitat, tenint en compte el
determini la normativa legal vigent en matèria de contractació pública.
Article 4. Objectius del servei
L’objectiu general del SIAD és donar resposta a les diferents demandes d’informació
i d’atenció formulades per les dones que en seran usuàries, així com potenciar els
processos d’autonomia d’aquelles i contribuir a la superació de totes les situacions
de vulnerabilitat per causa de discriminació de gènere.
Més concretament, es preveuen les següents actuacions:
1. Servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament
en tot allò que té a veure amb l’exercici dels drets de les dones en
àmbits com ara el laboral, social, familiar, personal i d’altres.
2. Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les
dones que ho sol·licitin.
3. Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i
organitzacions de dones, i oferir-los recursos que facilitin la realització de
les seves activitats.
4. Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i
promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, no
objectes, d’actuacions que afermin el seu apoderament i millorin les
seves capacitats per incidir públicament.
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5. Actuar com a observatori de la realitat de les dones del municipi i
proporcionar les informacions necessàries per col·laborar en la definició
de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes locals de
polítiques de dones.
6. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions
de violència de gènere i coordinar accions amb tots els serveis i recursos,
públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que
plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc).
7. Coordinar i participar dels circuits per a l’abordatge de les violències
masclistes del territori.
8. Integrar la perspectiva de gènere en les actuacions polítiques de l’ens
local.
Article 5. Destinatàries del servei
El SIAD és un servei públic municipal, de caràcter gratuït, adreçat a les dones del
municipi majors de 18 anys.
Article 6. Prestacions del SIAD
Les prestacions que ofereix el servei del SIAD són les següents:
1. Informació, atenció i seguiment. Consisteix a fer la primera atenció i
l’acollida a les dones que s’adrecin al servei, efectuar el seguiment dels casos i
les derivacions internes o a serveis externs que siguin adients, coordinar les
diferents prestacions i el conjunt del SIAD amb els serveis socials i l’àmbit
comunitari.
2. Atenció psicològica. Consisteix a donar el suport psicològic i l’acompanyament
emocional necessari per a la millora de les situacions vitals que originin la
demanda, així com les derivacions necessàries a altres serveis.
3. Assessorament jurídic. Consisteix a oferir assessorament jurídic especialitzat
per a les dones usuàries, bàsicament sobre temàtiques civils (separacions,
divorcis, custodia, parelles de fet...), laborals i penals (violència masclista...).
Article 7. Accés al servei
L’accés al servei del SIAD es pot produir per qualsevol d’aquestes vies:
a) Per iniciativa pròpia.
b) Per derivació del Servei Bàsic d’Atenció Social.
c) Per derivació des d’altres serveis públics de titularitat no municipals, com
poden ser els de salut o els de seguretat ciutadana.
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Article 8. Personal del servei
El SIAD serà prestat per personal degudament qualificat tenint en compte la
naturalesa de les diferents prestacions. L’Ajuntament de Banyoles exercirà les
funcions de control i supervisió a través del personal tècnic corresponent, que
vetllarà pels aspectes d’organització, funcionament i gestió de la qualitat del servei.
Article 9. Àmbit físic de prestació del servei
El servei del SIAD s’ubicarà en equipaments municipals que permetin dur a terme
totes les seves prestacions amb criteris de qualitat, i en particular, tenint en
compte les necessitats d’accessibilitat i de preservació de la confidencialitat de les
persones usuàries.
Article 10. Horaris del servei
L’horari de funcionament serà aprovat per l’òrgan competent mitjançant Resolució
de l’Alcaldia, que també podrà modificar la prestació setmanal segons la demanda
existent i dels recursos disponibles.
Les prestacions d’atenció psicològica i d’assessorament jurídic es faran mitjançant
visites concertades dins de l’horari vigent de funcionament en cada moment.
Article 11. Finançament del servei
El servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) es finança amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament de Banyoles, sense perjudici de l’establiment de
subvencions, convenis, acords o altres fórmules de col·laboració amb altres
administracions públiques, en el marc de la legislació vigent, que comportin
l’aportació de fons addicionals.
L’Ajuntament podrà decidir l’establiment de preus o altres conceptes d’ingrés de
dret públic per accedir a les prestacions complementàries del servei, diferents a les
consignades a l’article 6.
Article 12. Drets del personal del servei
A més dels drets reconeguts amb caràcter general segons la seva relació
contractual, el personal que presta els seus serveis al SIAD té dret al respecte a la
seva dignitat personal i professional, i a la seva integritat física i psicològica.
Article 13. Deures del personal del servei
Són deures del personal del servei del SIAD, a més dels derivats de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament, seguir les instruccions del personal tècnic municipal
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responsable del servei, col·laborar en el compliment de les decisions de
funcionament preses a les diferents instàncies de gestió, i mantenir permanentment
un comportament adequat, especialment pel que fa al respecte de la
confidencialitat de la informació de les persones usuàries.
Si s’escau, aquests mateixos deures s’exigiran al personal al servei de l’empresa
adjudicatària del servei, en cas que s’escaigui, la qual haurà de coordinar-se amb el
personal tècnics municipal responsable del servei.
Article 14. Drets de les persones usuàries
Són drets de les persones usuàries del servei:
1. El respecte a la seva dignitat, al lliure desenvolupament de la seva personalitat,
a la seva integritat física i psicològica, a la seva intimitat i a la seva llibertat
ideològica, de consciència i d’expressió.
2. El dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, cultura,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
3. Rebre informació objectiva i precisa sobre les prestacions rebudes.
4. Accedir en tot moment a la informació personal continguda al seu expedient.
5. Ser escoltades i consultades sobre el desenvolupament de les activitats que es
realitzen al servei.
Article 15. Obligacions de les persones usuàries del servei
Són obligacions de les persones usuàries del servei:
1. Acceptar i complir el que preveu aquest reglament.
2. Respectar les altres persones usuàries i al personal del Servei.
3. Respectar les instal·lacions, el material i el mobiliari, així com les normes
d’utilització.
Article 16. Incompliment de les obligacions per part de les persones
usuàries
En cas d’incompliment de les seves obligacions, les persones usuàries del servei del
SIAD podran ser sancionades, d’acord amb els següents criteris:
1. Per incompliment puntual, amb un advertiment per escrit.
2. Per incompliment reiterat, amb la suspensió del dret d’accés als serveis durant
un període màxim de 2 mesos.
3. Per incompliment reiterat després de la suspensió esmentada en el punt
anterior, amb l’exclusió del dret d’accés al servei de forma definitiva.
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En tots els casos les sancions s’imposaran per mitjà de resolució d’Alcaldia, prèvia
tramitació per part de la regidoria competent de l’oportú expedient i amb
l’audiència de la persona interessada.
Article 17. Dret supletori
En tot el que no sigui previst en aquest reglament, serà d’aplicació supletòria la
normativa vigent que correspongui.
Disposició addicional
El servei del SIAD s’ubicarà en l’immoble de titularitat municipal EL PORTAL situat
al carrer Migdia, 1 de Banyoles. No obstant això, i fins que s’hagi creat la nova àrea
de benestar social municipal que suposarà també el retorn de la gestió d’aquest
immoble, entre d’altres, el SIAD s’ubicarà a la planta-soterrani de l’Oficina jove Cal
Drac, on hi ha el Punt de salut jove.
Disposicions finals
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils a què es refereix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i regirà de forma indefinida fins la seva derogació o
modificació.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (17)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=15m25s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=15m36s
Ester Busquets (JxCAT)
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https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=16m15s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=16m36s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=16m42s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=17m20s
Miquel Noguer (JxCAT)

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS TERRITORIALS
8. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA, PER A L’ANY 2022, RELATIU AL PROGRAMA
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL (expedient X2021012494).
L’Alcalde cedeix la paraula al S. Jordi Congost Genís, Regidor d’habitatge, que fa la
següent proposta al Ple:
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
la primera addenda de pròrroga del referit conveni per l’any 2020.
3. Per acord del Ple de la Corporació de data 29 de març de 2021 s’aprova la
segona addenda de pròrroga del referit conveni per a l’any 2021.
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4. En data 1 de desembre de 2021 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 2022.
5. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès la proposta de tercera
addenda al conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència
d’Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer
Social per a l’any 2022.
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 2022, 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
1.650,00. €.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni
serà de 6.950,00 €.
La vigència de l’addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2022.
6. Consta a l’expedient l’informe de la cap de servei d’Urbanisme en relació a
l’aprovació del conveni amb nota de conformitat de la Secretària municipal.
FONAMENTS DE DRET
1.- La normativa a considerar és la següent:


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.



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
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.


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.



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).



Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes
d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.



Art 309.1 del ROAS, en relació als convenis interadministratius, obliga a
trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació l’acord i la còpia del conveni, obligació afegida a la de
l’enviament de les actes dels òrgans.

2.- Els encàrrecs de gestió es troben regulats, en l’àmbit de Catalunya, en els
articles 11 de la LRJSP i 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En concret,
l’article 10.7 d’aquesta Llei estableix que “el règim jurídic de l’encàrrec de gestió no
és aplicable si l’encàrrec té un objecte propi d’un contracte inclòs en l’àmbit
d’aplicació de la legislació de contractes del sector públic
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i, en el mateix sentit l’article 11 de la
LRJSP preveuen que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis
per a dur-la a terme.
L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que
l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o
en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec.
3.- L’art. 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i l’art. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen l’obligació de
donar publicitat als encàrrecs de gestió al portal de transparència.
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Aquesta publicitat s’ha de fer efectiva, segons disposa l’article 14.3 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, a través del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de
Transparència.
4.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q), en concordança amb l’art.
114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL,
correspon al Ple de la Corporació la competència 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, per a l’any 2022,
relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social, que s’adjunta com annex.
SEGON.- Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris
per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
comunicar el mateix a les àrees de Serveis Generals, Serveis Econòmics i Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Banyoles i al Registre de convenis de col·laboració
i cooperació de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma electrònica
EACAT.
QUART.- Fer públic aquest conveni a 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 2022
REUNITS
D’una banda, el senyor J.F.P., 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.
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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 i 2021 mitjançant la formalització de les
corresponents addendes 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
l’any 2022 el funcionament dels serveis i activitats pactats,
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 2022, 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 2022, 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
1.650,00. €.
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà
de 6.950,00 €.
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 2022, 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
2022.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el
lloc i en la data indicats.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (17)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
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9. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYOLES I L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, RELATIU A
L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL, PER A L’ANY
2022 (expedient X2021012491).
L’Alcalde cedeix la paraula al S. 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 la
primera addenda de prorroga del referit conveni per a l’any 2020.
3. Per acord del Ple de data 29 de març de 2021 s’aprova la segona addenda
de prorroga del referit conveni per a l’any 2021.
4. En data 1 de desembre de 2021 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 2022.
5. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès la proposta d’addenda al
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 per a l’any 2022.
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 2022, les següents:
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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 2022.
6. Consta a l’expedient l’informe de la cap de servei d’Urbanisme en relació a
l’aprovació del conveni amb nota de conformitat de la Secretària.
FONAMENTS DE DRET
1.- La normativa a considerar és la següent:


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.



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.



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.



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).



Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes
d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.



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.
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2.- Els encàrrecs de gestió es troben regulats, en l’àmbit de Catalunya, en els
articles 11 de la LRJSP i 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En concret,
l’article 10.7 d’aquesta Llei estableix que “el règim jurídic de l’encàrrec de gestió no
és aplicable si l’encàrrec té un objecte propi d’un contracte inclòs en l’àmbit
d’aplicació de la legislació de contractes del sector públic
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i, en el mateix sentit l’article 11 de la
LRJSP preveuen que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis
per a dur-la a terme.
L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que
l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o
en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec.
3.- L’art. 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i l’art. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen l’obligació de
donar publicitat als encàrrecs de gestió al portal de transparència.
Aquesta publicitat s’ha de fer efectiva, segons disposa l’article 14.3 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, a través del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de
Transparència.
4.- D’acord al que estableixen els articles 52.2.q), en concordança amb l’art.
114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL,
correspon al Ple de la Corporació la competència 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 i encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles,
relatiu a l’oficina Local d’Habitatge d’àmbit supramunicipal, per a l’any 2022, que
s’adjunta com annex.
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SEGON.- Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris
per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
comunicar el mateix a les àrees de Serveis Generals, Serveis Econòmics i Servei
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Banyoles i al Registre de convenis de col·laboració
i cooperació de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma electrònica
EACAT.
QUART.- Fer públic aquest conveni a 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
D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY
2022
REUNITS
D’una banda, el senyor J.F.P., 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 a l’oficina local
d’habitatge 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 aprovatper 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
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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 i l’any 2021 mitjançant la formalització
de les corresponents addendes 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 l’any 2022 el
funcionament dels serveis i activitats pactats,
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 2022, 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 gestionsi 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 2022, les següents:
2.1.
2.2.

L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart,
a) del conveni, serà de 16.109,00 €.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni
serà de 27.622,00 €.

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 2022, 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,
estramitaran a favor de l’Ajuntament de Banyoles.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2022.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda en el lloc i
enla data indicats.
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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.
Els punt 8 i 9 de l’ordre del dia es poden visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=18m03s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=18m55s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=19m57s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=20m16s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=20m44s
Miquel Noguer (JxCAT)

10. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC -PENAB- (expedient X2020009965).
Es retira aquest punt de l’ordre del dia per unanimitat dels assistents, de
conformitat amb el que disposa l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal en
relació amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
El debat es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=20m56s
Miquel Noguer (JxCAT)
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11. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 1 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
BANYOLES PER DIVIDIR UNA FINCA QUALIFICADA COM A ZONA
INDUSTRIAL (expedient X2021008108).
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Tubert Yani, Regidor de Serveis Territorials,
que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. En data 19 de juliol de 2021 (E2021011105) el Sr. J.F.B., en representació
de FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES, SLP presenta el document d’actuacions
preliminars a la tramitació de la modificació puntual del POUM per tal de
sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’acord
amb l’article 99.2 a) del TRLUC.
La modificació puntual del POUM de Banyoles proposada té per objecte
possibilitar la parcel·lació de la finca de l’empresa Decoletaje i Tornilleria SA
(DYTSA), situada a cavall entre els termes municipals de Banyoles i
Fontcoberta, a la carretera de Banyoles a Figueres ( GIP-5121), en dues
parcel·les i comporta un increment de la intensitat d’ús. Tanmateix
paral·lelament s’ha de modificar el POUM de Fontcoberta.
El POUM vigent qualifica la finca com a zona industrial, subzona A12h
volumetria definida, ordenada segons edificació aïllada, i estableix com a
mínima la parcel·la existent, limitant la possibilitat de dividir la parcel·la.
2. En data 16 de setembre de 2021 s’emet certificat per part del secretari
interventor de l’Ajuntament de Fontcoberta en relació a l’informe emès per
l’arquitecta tècnica relatiu a la sol·licitud d’informe de conformitat a la
modificació puntual del POUM de Fontcoberta, per adjuntar a la
documentació prèvia que l’Ajuntament de Banyoles tramita per sol·licitar
autorització a la Comissió d’Urbanisme.
L’informe emès per l’arquitecta tècnica de l’Ajuntament de Fontcoberta
valora positivament la proposta de modificació del POUM (modificació
puntual del POUM de Fontcoberta núm. 10 de la clau 9.2 Indústria DYTSA).
3. En data 4 d’octubre de 2021 l’arquitecte municipal emet informe favorable a
la tramitació sol·licitada.
Per Resolució d’Alcaldia 2021DECR003970, de data 11 d’octubre de 2021 es
sol·licita informe previ a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en
relació a la referida modificació de planejament general proposada, d’acord
amb el que preveu l’article 99.2.a) del TRLUC.
4. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de data 1 de
desembre de 2021, acorda emetre informe favorable, a l’efecte de l’article
99.2.a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la
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Modificació del POUM per dividir una finca qualificada com a zona industrial,
subzona A12h, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Banyoles, amb les
consideracions exposades a l’apartat de valoració d’aquest informe, en
relació amb la necessitat d’adequació dels girs i la vialitat a la
maniobrabilitat dels vehicles de grans dimensions.
5. En data 4 de gener de 2021 ( E2022000137) el Sr. J.F.B., en representació
de FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES, SLP presenta la documentació per a la
aprovació inicial de l’esmentada modificació de POUM. En data 9 de febrer
de 2021 (E2022001911) es presenta novament la documentació amb
algunes modificacions.
6. En data 17 de febrer de 2022 ( E2022002373) el Sr. J.F.B. presenta
autorització de representació per a poder realitzar totes les actuacions
necessàries en la tramitació de l’expedient de modificació puntual del POUM
de Banyoles promogut per la societat DYSA.
7. En data 18 de febrer de 2022 l’arquitecte municipal emet informe favorable.
8. Consta a l’expedient informe jurídic de data 18 de febrer de 2022 emès per
la Cap del Servei d’urbanisme, amb nota de conformitat de la Secretària
Municipal.
FONAMENTS DE DRET
I.- La normativa d’aplicació al present expedient ve determinada per:










Articles 8, 57 a 59, 73, 74, 80, 81, 85 i 96 a 100 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (
en endavant TRLUC).
Articles 22, 23, 64 a 76 101 a 104, 112, 113 i 116 a 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme ( en endavant RLUC), en tot el que no s'oposi al que es disposa
en el TRLUC.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana ( TRLSRU).
Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que es
manté en vigor d’acord al que estableix la disposició derogatòria de la Llei
18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
Pla Territorial parcial de les Comarques de Girona, aprovat definitivament pel
Govern de Catalunya, en data 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735, de 15
d’octubre de 2010).
Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, aprovat definitivament pel Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 d’abril de 2010 ( DOGC
6513, de 22 d’abril de 2010).
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Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Catalunya el 22/12/2020 i publicat al DOGC
número 8340, de data 12/02/2021, a efectes de la seva executivitat.
Articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
de règim local i els articles 53.2 c) i 114.3 K) 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.
Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

II.- El planejament urbanístic, que té naturalesa de disposició administrativa de
caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de modificació.
L’art. 12 de la normativa urbanística del POUM preveu la possibilitat de modificar
les determinacions vigents subjectant-se a les mateixes normes aplicables per a la
seva formació.
Segons disposa l’article 97 del TRLUC la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que
en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les
particularitats que preveu el mateix article.
En el mateix sentit l’article 117.3 del RLUC que regula les modificacions dels
instruments de planejament urbanístic estableix que la tramitació de les
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva
formació.
III.- D’acord amb l’article 101.3 del TRLUC la iniciativa privada no té dret al tràmit
per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística
municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la
iniciativa pública per a formular-les.
En el present supòsit correspon a l’Ajuntament assumir la iniciativa de la proposta
presentada per la mercantil DYTSA en relació a la tramitació i aprovació de la
modificació puntual núm. 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles
per dividir una finca qualificada com a zona industrial, subzona A12h. Indústria
DYPSA, redactada pels arquitectes Jordi Font Bel i Jaume Viñolas Segarra, en el
termes previstos en l’article 101 TRLU.
IV.- La competència per a l’aprovació inicial correspon al Ple amb el quòrum
legalment establert de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord al que disposen els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/85, de
2 d’abril de bases de règim local i per tant, és indelegable.
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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.- ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA, d’acord amb l’article 101.3 del
TRLUC i APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual núm. 1 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles per dividir una finca qualificada com
a zona industrial, subzona A122h. Industria DYTSA, redactada pels arquitectes
J.F.B. i J.V.S.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial a INFORMACIÓ PÚBLICA
d’un mes amb publicació d’edictes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament,
informe als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’1 mes.
TERCER.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a l’Ajuntament de Fontcoberta.
QUART.- SUSPENDRE, de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC i 102 del
RLUC, tramitacions i l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació,
reforma,
rehabilitació
o
enderrocament
de
construccions,
d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la
Modificació Puntual del Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana, quan les
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb
el plànol de delimitació que s’acompanya, per un termini de 2 anys.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del RLUC pel qual
s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran atorgar les llicències
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions
del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.
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.
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Abstencions (2)
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=21m39s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=21m50s
Albert Tubert (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=23m10s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=23m15s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=23m19s
Miquel Noguer (JxCAT)

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS ECONÒMICS
12. DICTAMEN D’APROVACIÓ PER DECLARAR OBRES D’ESPECIAL INTERÈS
I UTILITAT MUNICIPAL LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL DE
L’ENTITAT CREU ROJA DEL PLA DE L’ESTANY (expedient X2022001307).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENS DE FET
1. El dia 16 de desembre de 2021 (Registre E2021019448) la CREU ROJA DEL PLA
DE L’ESTANY va presentar una comunicació d’obres per a l’adequació del local de la
seva propietat situat al c/ Carrilet, 4 de Banyoles amb referència cadastral
0926301DG8602N0005IA. Segons la documentació que consta en l’expedient
X2021013320, les obres estan destinades a traslladar a aquest local la seu de la
institució de la comarca i estan pressupostades en 139.316,94 €.
2. El dia 2 de gener de 2022 (Registre E2022000018) la CREU ROJA DEL PLA DE
L’ESTANY sol·licita la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, al·legant que “es tracta d’unes obres d’interès general, executades per una
entitat que col·labora àmpliament amb l’Ajuntament de la ciutat i que aquestes
obres estaran promogudes i executades per CREU ROJA que és una entitat sense
ànim de lucre acollida a la llei de mecenatge”. S’adjunta a la sol·licitud una
certificació emesa pel Secretario del Consejo de Protección de Cruz Roja Española
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que diu, entre d’altres, que la Creu Roja Espanyola té la consideració d’entitat de
caràcter social, sense ànim de lucre i entitat pública que gaudeix dels beneficis
inherents a les Entitats Públiques.
3. Consta en el present expedient l’informe favorable emès per la Tècnica de Gestió
Tributària que conclou que cal sotmetre a consideració del Ple de la Corporació la
possibilitat de declarar les esmentades obres d’especial interès o utilitat municipal
per tal de poder concedir, si s’escau, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres sol·licitada.
4. Aquesta regidoria considera que les obres comunicades per la Creu Roja del Pla
de l’Estany es troben entre aquelles que cal declarar d’especial interès o utilitat
municipal, en tractar-se de l’adequació d’oficines per a destinar-les a la seu de
l’entitat, la qual presta una gran tasca tant social com humana a la comarca.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 9. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que, en els tributs
locals, només es podran reconèixer els beneficis fiscals expressament previstos a
les normes amb rang de llei i els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals o
els establerts per les entitats locals en les seves ordenances fiscals en els supòsits
expressament previstos per la llei.
2. L’article 103.2.a) de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que les
ordenances fiscals podran regular, entre d’altres, una bonificació de fins el 95 per
cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració
i que tal declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
3. L’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions
actualment vigent al municipi regula en el seu article 4.3. la concessió d’una
bonificació del 95% de la quota de l’impost en favor d’aquelles construccions,
instal·lacions o obres que siguin expressament declarades d’especial interès o
utilitat
municipal
quan
concorrin
circumstàncies
socials,
culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.
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
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ACORD
Declarar obres d’especial interès i utilitat municipal les obres d’adequació del local
situat al c/ Carrilet, 4 de Banyoles amb referència cadastral 0926301DG8602N
0005IA comunicades per l’entitat CREU ROJA DEL PLA DE L’ESTANY (expedient
X2021013320).
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (17)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=23m31s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=23m50s
Gemma Feixas (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=24m31s
Miquel Noguer (JxCAT)

13. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE
VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA
(expedient
X2022001561).
L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora d’Hisenda i
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1. La Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, de data 11 de maig de 2017,
relativa a l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
va declarar inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4, del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, però únicament en la mesura que sotmeten a
tributació situacions d'inexistència d'increments de valor.
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Posteriorment, l'Alt Tribunal, en la Sentència 126/2019, de data 31 d'octubre de
2019, va declarar també inconstitucional l'article 107.4 de l'esmentat Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte dels casos en què la quota a
satisfer sigui superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel contribuent.
I, finalment, la recent Sentència 182/2021, de data 26 d'octubre del 2021, ha
vingut a declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon
paràgraf, 107.2.a) i 107.4 de l'esmentat text refós, deixant un buit normatiu sobre
la determinació de la base imposable que impedeix la liquidació, la comprovació, la
recaptació i la revisió d'aquest tribut local i, per tant, la seva exigibilitat.
El Tribunal Constitucional ha assenyalat al fonament jurídic 5 d'aquesta sentència
que «el manteniment de l'actual sistema objectiu i obligatori de determinació de la
base imposable, perquè és aliè a la realitat del mercat immobiliari i de la crisi
econòmica, i, per tant, al marge de la capacitat econòmica gravada per l'impost i
demostrada pel contribuent, vulnera el principi de capacitat econòmica com a criteri
d'imposició (article 31.1 CE)».
2. En data 9 de novembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat núm.
268 el Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de
març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, té per objecte
donar resposta al mandat de l'Alt Tribunal de dur a terme les modificacions o
adaptacions pertinents en el règim legal de l'impost com a conseqüència de l'última
de les sentències esmentades, així com integrar la doctrina continguda a les altres
dues sentències, a fi de donar unitat a la normativa de l'impost i complir amb el
principi de capacitat econòmica.
Aquest reial decret-llei va entrar en vigor el dia 10 de novembre de 2021 i la seva
disposició transitòria única disposa que els ajuntaments que tinguin establert
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana hauran de
modificar, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del reial decret-llei,
les seves ordenances fiscals per adequar-les a allò disposat en el mateix.
Per tant, com que l’Ajuntament de Banyoles té establert l’esmentat impost
mitjançant l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’ l’Impost sobre l’Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, abans del 10 de maig de 2022 cal
modificar el text de l’esmentada ordenança per a adequar-lo a allò disposat al Reial
Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, a la
recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
3. Consten en l’expedient l’informe emès per la tècnica del Servei de Gestió
Tributària i l’informe emès per la Secretària municipal.
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FONAMENTS DE DRET
1. El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
2. Per tot l’exposat i de conformitat amb el que disposen els articles 104 a 110 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, que regulen l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana, modificats pel que disposa el Reial Decret-llei 26/2021, de 8
de novembre, pel qual s’adapta l’esmentat text refós a la recent jurisprudència del
Tribunal Constitucional respecte del citat impost.
3. 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 provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 3,
reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, que tot seguit es detalla i que figura com a document annex I del present
acord.
Segon.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i la inserció
d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de
trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap
reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense
necessitat de nou acord plenari.
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i
Bon Govern.
Quart.- Aquest acord entrarà en vigor un cop publicada l’ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o
derogació expressa.
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ANNEX I
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Es modifiquen els següents articles de l’ordenança fiscal núm. 3 per a adequar-los a
allò disposat al Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de
5 de març (en endavant TRLRHL), a la recent jurisprudència del Tribunal
Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana:
A) Article 3r. No subjecció: Es modifica l’apartat d) per actualitzar-lo a la
normativa vigent, s’afegeixen els apartats i), j), k), l), m), n) i o) per introduir en el
text de l’ordenança fiscal tots els supòsits de no subjecció que recullen les
normatives específiques de cada cas.
I finalment, s’afegeix l’apartat p) que incorpora el supòsit de no subjecció a l'impost
en les transmissions de terrenys respecte dels quals s'acrediti la inexistència
d'increment de valor, establert per l’esmentat Reial Decret-llei 26/2021 el qual
afegeix un apartat 5 en l’article 104 del TRLRHL.
L’article 3r quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 3r. No subjecció.
No estaran subjectes a l'impost:
a) (...) Es manté el redactat vigent
b) (...) Es manté el redactat vigent
c)

(...) Es manté el redactat vigent

d) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de
fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no
dineràries especials, a les quals resulti aplicable el règim regulat en el capítol
VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre
Societats, a excepció de les relatives a terrenys que s’aportin a l’empara d’allò
previst a l’article 87 del mateix text legal quan no estiguin integrats en una
branca d’activitat.
e) (...) Es manté el redactat vigent
f)

(...) Es manté el redactat vigent

g) (...) Es manté el redactat vigent
h) (...) Es manté el redactat vigent
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i)

L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns
constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.

j)

L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.

k) Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats
propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de
l'article 23 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de
les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment
correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació sí estarà
subjecte a aquest Impost.
l)

La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel
que va ser constituït.

m) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit
en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de
crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de
reestructuració bancària.
n) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat
de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els
esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament
de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les
construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30
d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.
o) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes
de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de
16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al
càlcul del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una
posterior transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què
es va produir l'anterior meritació de l'impost. En conseqüència, en la posterior
transmissió dels terrenys, s'entendrà que el número d'anys al llarg dels quals s'ha
posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la
transmissió derivada de les anteriors operacions no subjectes.
p) No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte
dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els
valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que
l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor.
L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com
aportar els títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la
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condició d'interessats, a aquests efectes, les persones o entitats a què es
refereix l'article 4t d'aquesta Ordenança.
Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió
o d'adquisició del terreny es prendrà en cada cas el més alt dels següents
valors: el que consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el
seu cas, per l'Administració tributària.
Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se
les despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i
construcció, es prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti
d'aplicar la proporció que representi en la data de la meritació de l'impost el
valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció
s'aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la
inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el
declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu
cas, per l'Administració tributària.
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per
al còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de
valor, no es tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.
B) Article 4t. Subjecte passiu: S’incorpora al text de l’ordenança fiscal el
subjecte passiu substitut del contribuent d’acord amb el que estableix l’article 106
del TRLRHL.
L’article 4t quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 4t. Subjecte passiu.
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini:
a) A títol lucratiu, la persona que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o
transmeti el dret real que es tracti.
b) A títol onerós, la persona que transmeti el terreny, o que constitueixi o
transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona que
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real
que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
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C) Article 7è. Base imposable: Es modifica substancialment el redactat de tot
l’article per tal d’adequar-lo al nou redactat de l’article 107 del TRLHL establert pel
Reial Decret-llei 26/2021, el qual estableix dos mètodes de determinació de la base
imposable, l’objectiu i el real. Per a la determinació de la base imposable objectiva
de l'impost, en substitució dels percentatges anuals aplicables anteriorment sobre
el valor del terreny, es proposen els coeficients màxims establerts en funció del
nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició del terreny que consten en el nou
redactat de l’apartat 4 de l’esmentat article 107 del TRLHL establert pel Reial
Decret-llei 26/2021. S’afegeix també la regulació del mètode de determinació de la
base imposable real de l’impost segons el que disposa l’apartat 5 de l’article 107 del
TRLHL afegit pel Reial Decret-llei 26/2021.
L’article 7è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 7è. Base imposable.
1. La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana que es manifesti en el moment de la meritació i
que s'hagi produït en un període màxim de vint anys.
La determinació de la base imposable de l’impost es realitzarà per un dels
següents mètodes:
 Segons el mètode d’estimació objectiva.
 Segons l’increment real experimentat pel terreny, el qual només s’utilitzarà a instància del
subjecte passiu.
2. Per a determinar l'import de l'increment segons el mètode d’estimació objectiva,
es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel coeficient que
li correspongui al període de generació de l’esmentat increment de valor.
3. El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà
el que s’indica seguidament segons la durada del període de generació de
l’increment de valor:
Període de generació
Menys d’1 any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys

Coeficient
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
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12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
20 anys o més

0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Si com a conseqüència de l'actualització anual mitjançant norma de rang legal
dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels
coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en
vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés.
4. Increment real. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment
establert a l'article 104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de
valor és inferior a l'import de la base imposable determinada de conformitat amb el
que es preveu en aquesta ordenança pel mètode d’estimació objectiva, es prendrà
com a base imposable l'import del dit increment de valor.
L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la
diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i
adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que
consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per
l'Administració tributària.
Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import
de l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i
adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a
efectes de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per
l'Administració tributària.
Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les
despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions.
Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció
que representi en la data de la meritació de l'impost el valor cadastral del terreny
respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de
transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.
D) Article 8è. Període de generació de l’increment de valor: S’afegeix la
definició d’aquest concepte i s’incorpora la tributació de les transmissions de
terrenys quan el període de generació sigui inferior a un any, d’acord amb el que
estableix el nou redactat de l’article 107.4 del TRLHL establert pel Reial Decret-llei
26/2021.
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L’article 8è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 8è. Període de generació de l'increment de valor.
1. El període de generació de l’increment de valor és el número d’anys durant els
quals s’ha fet palès dit increment de valor que grava l’impost. A efectes de determinar
el període de temps en què es generi l'increment de valor, es tindran únicament en
consideració els anys sencers transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del
terreny, o de la constitució o transmissió anterior d'un dret real de gaudi limitatiu de
domini, i la producció del fet imposable de l'impost, sense considerar les fraccions
d'any.
2. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el
coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en
compte les fraccions de mes.
E) Article 10è. Quota tributària: S’incrementa del 28% al 30% el tipus de
gravamen de l’impost. L’article 108.1 del TRLRHL diu que el tipus de gravamen de
l’impost serà el fixat per cada ajuntament, sense que aquest pugui excedir del
30%.
L’article 10è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 10è. Quota tributària.
La quota de l'impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus del 30%.
F) Article 14è. Obligacions dels subjectes passius: S’afegeix la regulació del
procediment per a sol·licitar la pròrroga per a la presentació de la declaració d’actes
per causa de mort establerta en l’article 110.2.b) del TRLRHL per tal de fer-lo més
eficaç i eficient.
L’article 14è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 14è. Obligacions dels subjectes passius.
1. (...) Es manté el redactat vigent
2. L'esmentada declaració haurà d'ésser presentada en els següents terminis, a
comptar des de la data en què es produeixi la meritació de l'impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables
fins a un any sempre que ho sol·liciti el subjecte passiu.
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Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i
s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució
expressa.
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la
corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del
causant.
3. (...) Es manté el redactat vigent
G) Article 16è. Règim d’autoliquidació de l’impost: Es modifica l’apartat 3 i
s’afegeix l’apartat 4 que estableix que l’ajuntament puguin fer les comprovacions
corresponents, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 110 del TRLRHL
modificat per l’esmentat Reial Decret-llei 26/2021.
L’article 16è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 16è. Règim d’autoliquidació de l'impost.
1. (...) Es manté el redactat vigent
2. (...) Es manté el redactat vigent
3. L'autoliquidació efectuada pel subjecte passiu tindrà la consideració de liquidació
provisional a compte, sotmesa a la corresponent comprovació d'haver-se efectuat
mitjançant l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que
puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d’aquestes
normes, Aquesta liquidació esdevindrà definitiva d'acord amb el que està establert
legalment.
4. L’Administració podrà comprovar els valors declarats per l’interessat o subjecte
passiu als efectes d’allò disposat en els articles 3r apartat p) i 7è apartat 4 de la
present ordenança, en concordança amb el que estableixen els articles 104.5 i 107.5
del TRLRHL.
H) Article 18è. Deure general de col·laboració: Es modifica el redactat per
afegir la possibilitat de subscriure convenis d’intercanvi d’informació tributària i de
col·laboració amb l'Administració Tributària competent, d’acord amb el que disposa
l’apartat 8 de l’article 110 del TRLRHL afegit pel Reial Decret-llei 26/2021.
L’article 18è quedarà redactat tal i com segueix:
Art. 18è. Deure general de col·laboració.
Les Administracions Tributàries de l'Estat, de la Generalitat i d'altres Ens Locals tenen
el deure de col·laborar en la gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost, d'acord
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amb el que estableix l'article 8 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. A tal
efecte, l'Administració Tributària competent per a la liquidació dels Impostos de
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Successions i Donacions,
facilitaran periòdicament la informació necessària de tots els actes que posin de
manifest la realització del fet imposable en el terme municipal per tal de col·laborar en
l’aplicació de l’impost i, en particular, per a donar compliment a allò establert en els
articles 3r apartat p) i 7è apartat 4 de la present ordenança, en concordança amb el
que estableixen els articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL, podent-se subscriure els
corresponents convenis d’intercanvi d’informació tributària i de col·laboració.
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.

El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=24m40s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=24m52s
Gemma Feixas (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=26m11s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=26m14s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=26m17s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=26m19s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=26m41s
Miquel Noguer (JxCAT)
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14. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
9/2022 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES (expedient
X2022001994).
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’Esports en relació a la necessitat de transferir el crèdit consignat a la
partida 45.34000.22706 Esports. Contracte Prestació de Serveis Copa Catalana BTT
a una partida del capítol IV.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i 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 9/2022, 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 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el
següent quadre:
Org. Pro.

Eco.

Descripció
Esports. Contr.
Catalana BTT

BAIXES
Prest.

Serv.

Copa

45

34000 22706

45

Esports. Subv. Federació Catalana de
34000 48902 Ciclisme. Organització Copa Catalana
Internacional BTT
TOTAL

ALTES

-25.000,00

25.000,00
-25.000,00

25.000,00

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
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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 (8)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.
El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=29m34s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=29m45s
Gemma Feixas (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=30m16s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=30m22s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=30m27s
David Carvajal (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=31m35s
Miquel Noguer (JxCAT)

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT
En compliment del que estableix l’article 20 del ROM es proposa que s’inclogui per
raó d’urgència a la consideració del Ple dues mocions presentades pel GM ERCJunts per Banyoles, relatives a la commemoració del dia internacional de les dones
i per la cessió dels actius immobles de la SAREB.
L’Alcalde sotmet la urgència a votació d’aquestes dues mocions, que s’aproven per
unanimitat.
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15. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM ERC- JUNTS X BANYOLES PER A LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així:
Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació
per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que hauria
d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les administracions.
Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què
s’ha fet evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment
feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això, això no
ha acabat amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que
treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades per la crisi. Però no
ha estat l’únic: en conjunt, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones
s’han agreujat. Segons l’últim informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i
dones se situa en un 22,2% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i
la Catalunya Nord suposa un 21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es
tradueix en què les dones cobren de mitjana entre tres i set mil euros menys a
l’any que els homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius; només un
10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència; són penalitzades en l’àmbit
professional quan són mares i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa
es tradueix en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva
independència personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió
fonamental i estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.
A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones pel
fet que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb
aquesta injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes
les feines i gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els
homes, cal apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.
Aquest és un pas important cap a la corresponsabilitat, però n’hi ha d’altres. Des
de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes s’estan tirant endavant polítiques de
conciliació de la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el servei públic
de cangurs. I els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania,
també hem d’impulsar canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i
amb la vida. Per exemple afavorir la implantació d’horaris més racionals que
permetin cobrir les necessitats socials i personals. El temps també és una mesura
de llibertat, equitat i benestar.
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I si parlem de llibertat cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el
seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Això vol dir per exemple garantir
el dret d’avortar a qualsevol del país i vetllar també perquè les dones joves a partir
de 16 anys ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal.
Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una cultura heteropatriarcal
que massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem en plural
perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la
violència institucional i la violència vicària són diferents expressions de la violència
masclista, que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de combatreles fins a erradicar-les.
Per tots aquests motius, per continuar contribuint a una societat més justa i
igualitària de dones i homes lliures avui i cada dia de l’any, el grup d’ERC-Junts x
Banyoles proposa d’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa
dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de
discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del
municipi.
SEGON. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l’Ajuntament.
TERCER. Continuar treballant per la prevenció de discriminació i assetjament
sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais
d’oci amb la creació de Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de
l’assetjament, en compliment de la Llei d’igualtat de tracte i de no-discriminació.
QUART. Refermar el compromís del municipi en la lluita contra les desigualtats de
gènere i realitzar campanyes i accions per sensibilitzar la població respecte a la
bretxa salarial i les conseqüències que se’n deriven.
CINQUÈ. Col·laborar amb les empreses del municipi en l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.
SISÈ. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit,
implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que, de
manera molt majoritària, afecten dones grans que viuen soles.
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SETÈ. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte
per la Reforma Horària de l’any 2017 per aconseguir que l’any 2025 els horaris de
Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i
saludables.
VUITÈ. Valorar la possibilitat d’aplicar un permís menstrual per a les persones
menstruants de l’Administració local.
NOVÈ. Impulsar la declaració de Banyoles com a municipi feminista i adherir-se al
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
DESÈ. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment
Feminista.
ONZÈ. Abans de finalitzar l’any 2022 s’analitzaran i es valoraran les accions
realitzades durant l’exercici 2022.
DOTZÈ. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius
feministes del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut
Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
Aquesta moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (17):
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández.
El debat d’aquesta moció es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=33m14s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=33m45s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=34m03s
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Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=35m00s
Rosa Maria Melero (secretària)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=37m12s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=37m32s
Rosa Maria Melero (secretària)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=37m50s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=40m06s
Núria Martínez (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=41m03s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=42m47s
Miquel Noguer (JxCAT)

16. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM ERC-JUNTS X BANYOLES, PER LA CESSIÓ
DELS ACTIUS IMMOBLES DE LA SAREB.
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així:
No disposar d’un espai de vida digne incideix directament en la salut de les
persones i en el seu desenvolupament vital, i molt especialment en els infants. El
seu cost té una relació directa en la taxa de pobresa i el risc d’exclusió social i per
això és tan important que les administracions posin les eines necessàries per
garantir-ne un accés estable i a un preu accessible. Sense això, altres polítiques de
lluita contra la pobresa i exclusió no poden tenir èxit, perquè l’habitatge és la peça
clau de l’estat del benestar.
Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no
són noves. De fet, quan no hem superat encara alguns efectes derivats de la crisi
iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, ara vivim immersos en una
nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del
lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria i que aboca a moltes famílies a
marxar del seu municipi o a viure en condicions precàries. La pèrdua constant de
poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la
pandèmia de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement
que ha esdevingut una crisi sistèmica.
Davant d’un mercat que expulsa moltes famílies, especialment pel cost de
l’habitatge, és urgent desenvolupar totes les polítiques possibles per garantir
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l’accés a l’habitatge, incrementar el parc públic i donar resposta davant els
desnonaments. I ara, en tenim una nova oportunitat ja que el govern de l'estat ha
pres el control de l’entitat adquirint una participació majoritària de capital social de
la SAREB.
La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SAREB, el
mal anomenat banc dolent es crea amb el Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d'agost,
de desembre del 2012 amb l’objectiu de gestionar els actius tòxics, tant de pisos,
com sòls i hipoteques de caixes i bancs en risc de fallida. Aquesta reestructuració
va assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer del conjunt
de l'Estat gràcies a la injecció de 64.000 milions d'euros públics, provinents en
gran part del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i del Fons de
Garantia de Dipòsits (FGD) amb el que es van sanejar els balanços de les entitats
més endeutades, concentrant els seus actius més problemàtics en la SAREB.
Un rescat sobre el qual no es van incloure garanties de retorn social ni econòmic i
que de facto ha esdevingut un xec en blanc mitjançant el qual s'ha sufragat amb
recursos públics la factura dels dispendis i els excessos de les entitats financeres
durant els anys de la bombolla immobiliària.
L'ajuda donada al sector financer no va comportar en cap cas un rescat de la
ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses pels responsables
de les entitats bancàries abans, durant i després de la crisi. Tampoc es va incloure
cap requisit a la SAREB sobre la cessió d'habitatges per destinar-los a habitatge
social ni per a la creació d'un parc d'habitatge públic que hauria permès donar
resposta a la greu situació d'emergència habitacional dels darrers anys.
Fruit d'aquesta manca de compromís, el Parlament de Catalunya va aprovar el 22
de desembre de 2018 la moció 39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari per
a garantir al dret a l'habitatge i el reallotjament de famílies desnonades que han
exigit que els mecanismes creats per fer front al sanejament de la banca, com la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB),
adquireixin un clar compromís social que garanteixi un retorn social del rescat
bancari.
El Síndic de Greuges de Catalunya, va publicar, el febrer del 2018, l'informe "El
dret a l'Habitatge: Qüestions Urgents" on recollia propostes d'actuacions per poder
donar una millor la resposta a la problemàtica d'accés a l'habitatge entre les quals
hi havia destinar un percentatge dels actius propietat de la SAREB per a la creació
d'un parc públic.
Recentment, el Govern de l'estat mitjançant el Reial Decret llei 1/2022, de 18 de
gener ha adquirit una participació majoritària de capital social de la SAREB a través
del FROB prenent d'aquesta manera el control de l'entitat. Aquesta decisió ha
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vingut donada a conseqüència de la decisió d'Eurostat, d'obligar a l'estat a
comptabilitzar com a propi el dèficit per la compra dels immobles d'actius tòxics de
la SAREB. Aquest fet desmenteix definitivament les falses promeses de què el
rescat no acabaria tenint un impacte als comptes públics i, per tant, als
contribuents i que es produiria un retorn dels diners aportats.
El pla amb el qual es va justificar la creació de la SAREB ha fracassat i no ha servit
per recuperar els recursos del rescat de 2012 ni ha servit per abordar l'emergència
habitacional resultant de la crisi financera de 2008 ni de la crisi pandèmica de la
Covid-19.
Un cop produïda aquesta absorció per part de l'estat del control majoritari de
l'entitat i iniciats els tràmits legislatius de tramitació com a projecte de llei del nou
el règim jurídic de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració
Bancària, resulta imprescindible garantir que aquest nou marc estableixi les bases
per a la gestió social d'aquests actius i l'obligatorietat de traslladar-los a les
administracions competents en matèria d'habitatge perquè puguin ser destinades a
usos socials per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat habitacional i
ampliar els parcs públics.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Junts x Banyoles proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Instar a l'ajuntament de Banyoles a analitzar i fer pública la informació
respecte als actius immobles que la SAREB te en el municipi.
SEGON.- Instar a l'ajuntament de Banyoles a obrir negociacions amb la SAREB per
a l'adquisició, via conveni, d’actius immobiliaris propietat d'aquesta al municipi per
a destinar-los a finalitats socials.
TERCER.- Instar al conjunt de representants catalans a les corts generals de
l'estat a treballar per garantir que el nou règim jurídic resultant de la tramitació
com a projecte de llei del Reial Decret llei 1/2022, de 18 de gener, comporti
obligacions de caràcter social per a la gestió dels actius immobiliaris propietat de la
SAREB.
QUART.- Instar al Govern de l'Estat i al Ministeri d'Assumptes Econòmics i
Transformació Digital a garantir la territorialització de la gestió dels actius
provinents de la SAREB per tal d'acostar la seva gestió a la ciutadania.
CINQUÈ .- Traslladar els presents acords al govern de l'Estat espanyol, als grups
amb representació de parlamentaris catalans al Congrés dels Diputats i Senat, al
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Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, i a
les entitats en defensa del dret a l’habitatge del municipi.
Aquesta moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.
Vots a favor (17):
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández.
El debat d’aquest moció es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=42m50s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=43m16s
Rosa Maria Melero (secretària)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=44m27s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=46m26s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=47m10s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=48m27s
Miquel Noguer (JxCAT)

II
PART DE CONTROL
PRECS I PREGUNTES
https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=48m31s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=48m35s
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Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=55m00s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=56m08s
Jordi Congost (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=48m35s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=64m15s
Albert Tubert (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=65m56s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=70m00s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=73m02s
Jana Soteras (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=74m23s
Non Casadevall (Sumem)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=77m30s
Miquel Noguer (JxCAT)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=85m50s
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=90m07s
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM)

https://www.youtube.com/watch?v=slkmocRhVio#t=94m06s
Miquel Noguer (JxCAT)

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i
aixeca la sessió a les 20:45 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.

DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer
de 2022 ha quedat en 68 pàgines.
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