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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 9/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 26 de setembre de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 21:45 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 26 de setembre de 2022, es 
reuneixen de forma presencial, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del 
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 
ASSISTENTS  
 
Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
Rosa Maria Melero Agea  
 
Interventora  
Anna Puig Puigcorbé 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit, per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE 
JULIOL 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 25 de juliol de 2022 s’aprova per unanimitat. 
 

El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=01m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRESIDÈNCIA 

 

2. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 3686/2022, DE 14 DE 
SETEMBRE DE 2022, D’APROVACIÓ DE LA REMISSIÓ DE LES LÍNIES 
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2023 AL MINISTERI 
D’HISENDA (expedient X2022009886). 

L’Alcalde dona compte del decret 3686/2022, de 14 de setembre, d’aprovació de la 
remissió de les línies fonaments del pressupost de l’exercici 2021, que diu així:  

Vista l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, que en l’article 15 
s’estableix l’obligació d’enviar la informació sobre les línies fonamentals 
pressupostaries per l’exercici següent, recollides en l’article 27.2 de la Llei Orgànica 
2/2012, que conté tota la informació necessària d’acord amb la normativa vigent. 
 
Atès que la informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici de 
2023, ha estat tramesa per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a 
través de la oficina virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb 
data 14 de setembre de 2022. 
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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. 

Per tot això, 

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2022DECR003686 de data 14 de 
setembre de 2022, de l’aprovació de la remissió de la informació de les línies 
fonamentals del Pressupost de l’exercici de 2023, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb l’article 15 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=02m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat. 

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

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcalde dictats des del numero 2022.3011, de 
18 de juliol de 2022, fins el número 2022.3759, de 16 de setembre 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=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=02m46s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat.  

 
PROPOSTES  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA  

 DE SERVEIS GENERALS 
 
4. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI ESPORTIU DE 
L’ESTANY DE BANYOLES (expedient X8825/2022). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genis, Regidor delegat d’Esports,  
que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, del que forma part l’Ajuntament de 
Banyoles, ens ha comunicat en data 29 de juliol de 2022, registre d’entrada 
municipal 12491/2022, que en data 18 de juliol de 2022 la seva Junta General ha 
aprovat un acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i 
administratius de 31 de desembre de 2022, i sol·licita que l’acord esmentat se 
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sotmeti a la consideració i aprovació de tots els ens consorciats per a la seva 
ratificació. 
 
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un 
procés de racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els 
organismes que formen part, directament o indirectament, del seu sector públic. 
 
El Consorci actualment no disposa de personal propi ni de mitjans materials i 
tecnològics per desenvolupar les més mínimes funcions indispensables pel correcte 
funcionament d’aquest en la consecució del seu objecte, tal i com manifesta 
l’informe d’Intervenció de l’aprovació del Compte General 2020 i del Compte 
General de 2021. 
 
El Consorci es troba adscrit a l’Ajuntament de Banyoles, havent de consolidar el 
seus comptes amb els de l’Ajuntament i havent d’exercir les funcions de Secretaria 
i Intervenció per part de la secretària i interventora que ocupen aquests càrrecs a 
l’Ajuntament de Banyoles. 
 
A data d’avui no es disposa de personal, després de l’extinció del contracte de 
l’operari del CEEP i del cessament com a funcionari interí per programes del tècnic 
que desenvolupa les accions previstes a la Càtedra d’Esports i Educació Física a 
Banyoles, amb efectes del dia 31 de juliol de 2022, tampoc es disposa ni del 
Gerent, contractat en règim de contracte d’alta direcció a mitja jornada, des del dia 
1 de juny de 2019 i fins el dia 21 d’agost de 2022. 
 
El valor liquidatiu del patrimoni del CEEB serà el que correspongui de la liquidació i 
compte general de 2022, després de les tasques de liquidació corresponent, que 
s’efectuarà tècnicament per part de la Intervenció de l’Ajuntament de Banyoles i 
serà aprovat pel liquidador/a que es nomeni (òrgan de l’Administració Pública a la 
que el consorci està adscrit). 
 
Alhora les funcions i serveis propis de l’objecte del CEEB seran assumides per 
aquest Ajuntament, que es dotarà de mitjans humans i material a través del seu 
pressupost a partir de l’exercici 2023 per a poder desenvolupar aquesta funció. Pel 
finançament d’aquestes despeses es demana que els ens membres del CEEB 
continuïn fent les seves aportacions a l’Ajuntament de Banyoles a partir de l’exercici 
2023 i mentre aquest Consistori gestioni aquest servei propi del consorci a extingir. 
 
II.- Consta en l’expedient informe conjunt emès per la Secretària i la Interventora. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

 Estatuts del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles 
 La Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril) 
 Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): articles 26, 57, DA 9ª i 12ª  
 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, articles 119 i  127. 
 Llei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local (LRSAL): DA 13ª i 14ª 
 Amb caràcter supletori el Codi Civil per la separació, dissolució, liquidació i 

extinció.  
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 A més, la liquidació es regirà per l’article 97 LRJSP i RD 1/2010, 2 de juliol, 
pel que s’aprova el text refós de la llei de societats de capital. 

SEGON.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONSORCI 

Els consorcis no han tingut en la nostra tradició jurídica un tractament legal unitari, 
i ni molt menys acabat, on es definís clarament el seu règim jurídic aplicable, 
principalment motivat per la controvèrsia doctrinal sobre la seva naturalesa 
jurídica. 
 
No obstant això, aquesta situació ha canviat radicalment després de l'aprovació de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), on la 
dispersa normativa existent sobre aquesta figura es refon, sistematitza i detalla en 
el Capítol VI del Títol II d'aquesta norma (articles 118 a 127), abordant-se aquí, i 
amb caràcter unitari, la regulació del règim general dels consorcis, amb algunes 
matisacions introduïdes en les disposicions addicionals i finals, i amb les 
singularitats que la Llei 7/85, de 7 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local 
(LRBRL) manté per als denominats consorcis locals. 
 
L'article 118.1 de la LRJSP defineix als consorcis com a entitats de dret públic, amb 
personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses Administracions 
Públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb 
participació d'entitats privades, per al desenvolupament d'activitats d'interès comú 
a totes elles dins de l'àmbit de les seves competències. 
 
En l'article 119 es conté el règim jurídic aplicable, de la lectura del qual es 
comprova que els consorcis es regiran per la següent normativa: 
 

Primer.-  Pel que s'estableix en la LRJSP 
Segon.- Per la normativa autonòmica aplicable. 
Tercer.- Pels seus propis estatuts. 
Quart.-  De manera supletòria, respecte del règim del dret de de separació, 
dissolució, liquidació i extinció, s'estarà al que es preveu en el Codi Civil 
sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà al que 
es disposa en l'article 97, i en defecte d'això, el Reial decret legislatiu 
1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats 
de  capital. 
Cinquè.- I de manera supletòria, respecte al règim general, les normes 
establertes en la LRBRL. 

 

TERCER.- DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 

En relació a la dissolució d'un consorci, s'ha d'estar a les causes i el procediment 
previst en els seus estatuts, ja que aquests constitueixen la norma bàsica 
reguladora de l'estructura i funcionament de l'ens de gestió consorcial.  

Els Estatus del CEEB preveuen en l’article 19 que la dissolució l’han d’acordar els 
membres que l’integren, adoptat pel quòrum previst a l’article 7.5 per impossibilitat 
legal o material de complir els seus objectius, per disposició legal, per 
transformació del consorci en un altre ens, per separació d’algun dels membres, si 
amb això el Consorci esdevé inoperant. 
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I de conformitat amb l’article 7.5 dels Estatuts l’aprovació de l’acord de dissolució 
requereix el quòrum de votació de tres quarts parts dels vots present de la Junta 
General. 

És adequat el sotmetiment a les entitats integrants del Consorci d'un acord 
d'aquesta transcendència perquè expressament es manifesti sobre la seva posició. 
És a dir, és necessari un acord dels òrgans competents dels ens consorciats 
acordant la dissolució del consorci.  

Per tant, el que correspon és que els representants dels ens adoptin l'acord de 
dissolució dins de l'òrgan del Consorci competent per a això, i que aquest acord 
hagi de ser ratificat amb posterioritat pels ens representats en el consorci; de 
manera que quedi definitivament pres l'acord de què es tracti. 

L’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que el consorci es pot dissoldre, 
entre altres causes, per mutu acord dels ens consorciats (apartat b) o per 
impossibilitat de continuar-ne el funcionament (apartat c). 

De  conformitat amb l'article 313.2 del ROAS, l'acord dels ens locals per dissoldre 
els consorcis s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres de la corporació. 

I vistos els articles 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 114.3.d del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que regulen la 
competència plenària per la dissolució d'entitats, mitjançant el vot qualificat de la 
majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius. 

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. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Esportiu de l’Estany de 
Banyoles, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2022, 
aprovat per la seva Junta General en sessió de 18 de juliol de 2022. 
 
Segon. Assumir les funcions i serveis propis del CEEB d’acord amb els seus 
Estatuts per part del Serveis d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, dotant dels 
corresponents crèdits i plantilla per a poder dur a terme aquesta activitat. 
 
Tercer. Acceptar  la cessió global d’actius i passius resultant de la liquidació 
pressupostària i compte general a 31 de desembre de 2022 del CEEB que passarà a 
formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Banyoles i serà destinat a la 
realització de les noves funcions i serveis que assumeix.  
 
Quart. Encomanar al Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles la realització dels 
tràmits següents: 
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a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de 
dissolució i liquidació una vegada es compti amb els acords de ratificació de 
tots els ens integrants del Consorci. 

b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General 
d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre del Sector 
Públic de Catalunya. 

 
Cinquè. Iniciar els tràmits perquè es constitueixi un òrgan consultiu en matèria 
d’esports a l’Estany, com a instrument de participació i col·laboració entre els 
actuals membres del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, o altres ens de la 
demarcació, en la definició de les polítiques esportives de l’Estany competència de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord al Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, al 
Servei de Secretària, al Servei d’Intervenció i al Servei d’Esports de l’Ajuntament de 
Banyoles, així com a la Generalitat de Calalunya i al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (11) 

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 Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
Abstencions (6)  
 
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. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=02m59s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=03m14s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=07m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=08m25s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=10m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=10m14s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=10m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=10m44s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=11m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

5. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES  I EL CONSORCI ESPORTIU DE L’ESTANY 
BANYOLES PER A DUR A TERME LES FUNCIONS I SERVEIS DEL CONSORCI 
ESPORTIU DE L’ESTANY (CEEB) (expedient X2022009750). 

L’Alcalde fa la següent proposta la Ple :  

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El proppassat 18 de juliol de 2022 la Junta General del Consorci Esportiu de 
l’Estany de Banyoles (CEEB) va aprovar, per unanimitat dels membres que 
legalment la constitueixen, la seva dissolució amb efectes econòmics i 
administratius de 31 de desembre de 2022. L’acord de dissolució i liquidació del 
CEEB establia també que l’Ajuntament de Banyoles, per mitjà de l’Àrea de serveis a 
les persones. ESPORTS assumiria les funcions i serveis propis del CCEB, d’acord 
amb els seus Estatuts, dotant dels corresponents crèdits i plantilla per a poder dur 
a terme aquesta activitat. 

 
II.- El Consorci actualment no disposa de personal propi ni de mitjans materials i 
tecnològics per desenvolupar les més mínimes funcions indispensables pel correcte 
funcionament d’aquest en la consecució del seu objecte. A data d’avui no es 
disposa de personal, després de l’extinció del contracte de l’operari del CEEP i del 
cessament com a funcionari interí per programes del tècnic que desenvolupa les 
accions previstes a la Càtedra d’Esports i Educació Física a Banyoles, amb efectes 
del dia 31 de juliol de 2022. Tampoc es disposa del Gerent, contractat en règim de 
contracte d’alta direcció a mitja jornada, des del dia 1 de juny de 2019 i fins el dia 
21 d’agost de 2022 (per renúncia de l’interessat). És per la qual cosa que fins a la 
dissolució del Consorci (31 de desembre de 2022) les funcions que es venien 
realitzant tant de gestió com de la secretaria de la Càtedra quedarien sense poder-
se realitzar. 
 
III.- L’Ajuntament de Banyoles i el Consorci esportiu de l’Estany de Banyoles tenen 
interès a aprovar un conveni d’encàrrec de gestió per tal que l’Àrea de serveis a les 
persones. ESPORTS de l’Ajuntament de Banyoles pugui assumir les funcions i 
serveis del CEEB així com les tasques de secretaria tècnica de la Càtedra d’Esports i 
Educació Física, d’acord amb el conveni de creació d’aquesta càtedra amb la 
Universitat de Girona, amb caràcter provisional i fins que es dugui a terme l’extinció 
del Consorci. En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles té previst d’incloure dos 
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nous llocs de treball (tècnic mig i operari) en el pressupost municipal de 2023, a fi 
de garantir la continuïtat d’aquestes tasques per part del servei d’Esports.  
 
IV.- Consta en l’expedient informe emès per la cap de de l’Àrea serveis a les 
persones,  l’informe de la Secretària Municipal així com informe de conformitat 
emès per la Intervenció Municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- La normativa a considerar és la següent: 
 

 Els articles 22 i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local ( LRBRL ). 

 
 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( LRJSP). 
 
 Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya.   
 
 L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014. 

 
 L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya (  TRLMRLC). 
 

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

II.- 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.  
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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. 
 
III.- 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. 
 
IV.- 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 per aprovar aquest conveni 
d’encàrrec de gestió, 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 Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
del següent 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Banyoles i 
el Consorci esportiu de l’Estany de Banyoles, relatiu a les funcions i serveis del 
Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, que s’adjunta com a annex d’aquest 
acord.  
 
La seva vigència s’establirà a partir de la data de la seva signatura i fins a l’extinció 
del consorci amb efectes de 31 de desembre de 2022. 
 
En relació amb el cost econòmic que suposarà la contractació del personal per 
assumir les funcions i serveis objecte de l’esmentat conveni, es preveu que 
l’acceptació del patrimoni resultat de la liquidació del CEEB, que passarà a formar 
part del patrimoni municipal, d’acord amb el que preveu el mateix acord de 
dissolució del Consorci, es destini a la realització de les noves funcions i serveis que 
l’Ajuntament de Banyoles haurà d’assumir. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consorci esportiu de l’Estany de Banyoles, a 
l’Àrea de serveis a les persones. ESPORTS, al Departament d’Intervenció i 
Tresoreria 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. 
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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 
 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES I EL CONSORCI ESPORTIU DE L’ESTANY PER DUR A 
TERME LES FUNCIONS I SERVEIS DEL CONSORCI ESPORTIU DE 
L’ESTANY DE BANYOLES (CEEB) 
 
Banyoles, a la data de la signatura electrònica. 
 

REUNITS 

 
D’una banda, el Sr. Miquel Noguer Planas, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Banyoles i assistit per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Rosa M. Melero Agea. 
 
I d’una altra banda el Sr. Miquel Noguer Planas, president del Consorci Esportiu de 
l’Estany de Banyoles i assistit per la secretària del Consorci, Sra. Rosa M. Melero 
Agea. 
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat que intervenen, la capacitat 
legal necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte, 
 

MANIFESTEN 

1. El proppassat 18 de juliol de 2022 la Junta General del Consorci Esportiu de 
l’Estany de Banyoles (CEEB) va aprovar per unanimitat, dels membres que 
legalment la constitueixen, la seva dissolució  amb efectes econòmics i 
administratius de 31 de desembre de 2022. L’acord de dissolució i liquidació del 
CEEB establia també que l’Ajuntament de Banyoles, per mitjà de l’Àrea de 
serveis a les persones. ESPORTS assumiria les funcions i serveis propis del 
CCEB, d’acord amb els seus Estatuts, dotant dels corresponents crèdits i 
plantilla per a poder dur a terme aquesta activitat. 
 

2. En data 31 de juliol de 2022 va cessar com a funcionari interí per programes el 
el tècnic que desenvolupava les tasques de secretariat de la Càtedra d’Esports i 
Educació Física (CEEF) a Banyoles de la Universitat de Girona, d’acord amb el 
Conveni vigent entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci esportiu de l’estany. 
 
I en data 21 d’agost el gerent del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles va 
renunciar al seu lloc de treball. 

 
És per la qual cosa que fins a la dissolució del Consorci (31 de desembre de 
2022) les funcions que es venien realitzant tant de gestió com de la secretaria 
de la Càtedra quedarien sense poder-se realitzar. 
  

3. L’Ajuntament de Banyoles i el Consorci esportiu de l’Estany de Banyoles tenen 
interès a aprovar un conveni d’encàrrec de gestió per tal que l’Àrea de serveis a 
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les persones. ESPORTS de l’Ajuntament de Banyoles pugui assumir les funcions i 
serveis del CEEB així com les tasques de secretaria tècnica de la Càtedra 
d’Esports i Educació Física, d’acord amb el conveni de creació d’aquesta càtedra 
amb la Universitat de Girona, amb caràcter provisional i fins que es dugui a 
terme l’extinció del Consorci. En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles té 
previst d’incloure dos nous llocs de treball (tècnic mig i operari) en el pressupost 
municipal de 2023, a fi de garantir la continuïtat d’aquestes tasques per part del 
servei d’Esports.  

 
4. La proposta de conveni té per objecte la realització d’activitats de caràcter 

material o tècnic que s’encarreguen a l’Àrea de serveis a les persones de 
l’Ajuntament de Banyoles mitjançant la fórmula legal de l’encàrrec de gestió, 
previst 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. 

 
D’acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la 
col·laboració entre ambdues parts, aquestes subscriuen aquest conveni amb 
subjecció a les següents 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular que l’Àrea de serveis a les persones - 
ESPORTS assumeixi les funcions i serveis del Consorci Esportiu de l’Estany de 
Banyoles que inclouen també les tasques de la secretaria tècnica de la Càtedra 
d’Esports i Educació Física de la UdG fins a que es dugui a terme l’extinció del 
consorci amb efectes de 31 de desembre de 2022.  
 
Les funcions i serveis del CEEB que s’hauran d’assumir són, a grans trets, les 
següents: 
 

a. La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis. 
b. La tramitació tècnica i administrativa, que inclou també el seguiment dels 

contractes externs que s’hagin aprovat. 
c. Relacionar-se amb les administracions públiques, institucions, entitats i 

particulars. 
d. Gestionar tota mena de subvencions i ajudes. 
e. Qualsevol altra actuació relacionada amb les activitats i competicions 

esportives que puguin tenir lloc a l’estany de Banyoles. 
 

Les tasques generals a desenvolupar per part de la secretaria tècnica de la Càtedra 
d’Esports i Educació Física (CEEF) són les següents: 
 

a. Organització de les activitats dissenyades per la direcció de la Càtedra 
d’esports de la Universitat de Girona.  

b. Promoció i difusió de les activitats pròpies de la Càtedra d’esports.  
c. Suport tècnic a les tasques de direcció de la Càtedra d’esports.  
d. Suport i gestió administrativa en el control i execució del pressupost.  
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e. Coordinació amb els agents implicats amb les activitats de la Càtedra 
d’esports.  

f. Relació, comunicació, assessorament i suport amb institucions de caràcter 
internacionals que tinguin relació amb les activitats que es vulguin 
organitzar des de la càtedra d’esports i/o l’Ajuntament.  

g. Suport a la tramitació i seguiment dels convenis amb les entitats esportives 
del municipi.  

 
Segona.- Compromisos de l’Ajuntament de Banyoles 
 

1. L’Ajuntament de Banyoles assumirà les funcions i serveis propis del CEEB 
per mitjà de l’Àrea de serveis a les persones. ESPORTS, i la dotarà dels 
corresponents recursos humans i econòmics per poder-ho dur a terme, a fi 
que les funcions i tasques pròpies del servei municipal d’esports no se’n 
ressentin. 

2. L’Àrea de serveis a les persones. ESPORTS de l’Ajuntament haurà 
d’organitzar les seves tasques de manera que pugui desenvolupar les 
funcions que li corresponen, juntament amb les del CEEB. 

3. En el moment de la formalització de la dissolució i liquidació del CEEB, 
l’Ajuntament de Banyoles acceptarà el patrimoni resultat de la liquidació 
d’aquest ens, que passarà a formar part del patrimoni de l’Ajuntament i es 
destinarà a la realització de les noves funcions i serveis que assumeix. 
D’aquesta manera, es podrà preveure la dotació dels recursos humans i 
econòmics necessaris al pressupost municipal de 2023. 

 
Tercera.- Termini de vigència del conveni 
 
La durada d’aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins a 
l’extinció del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles prevista pel dia 31 de 
desembre de 2022. 
 
Quarta.- Modificació del conveni 
 
Per a qualsevol modificació d’aquest conveni caldrà l’acord de totes les entitats i la 
seva tramitació serà la mateixa que per a la seva aprovació. 
 
 
Cinquena.- Extinció del conveni 
 
1. El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
2.- Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 

 Transcurs del termini de vigència del conveni. 
 Acord unànime d’ambdues parts. 
 Desistiment per part de l’Ajuntament de Banyoles. 
 Desistiment per part del Consorci esportiu de l’estany. 
 Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna 

de les parts signatàries (en els termes de l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015). 

 Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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 Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
 Qualsevol altres previstes en la legislació vigent. 

 
Sisena.- Protecció de dades 
 
Les parts es comprometen a complir, en els termes que siguin d'aplicació, el que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 
 
Setena.- Jurisdicció competent 
 
Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, per a la resolució de qualsevol 
conflicte derivat de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les 
parts, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa dels tribunals de 
Girona. 
 
Vuitena.- Règim jurídic supletori 
 
Tot el que no preveu expressament aquest conveni li serà d’aplicació la Llei estatal 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (LRJPAPC); el 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 (TRLMLC); el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL); el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; la resta de l'ordenament jurídic administratiu i públic; i resta de legislació 
concordant. 
 
 
Novena.- Publicitat del conveni 
 
Les dades d’aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, es publicaran en els respectius Portals de Transparència. 
 

 

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

Vots a favor (11) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
Abstencions (6)  
 
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. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=12m59s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

6. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSORCI DE L’ESTANY PER LA 
REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE SEGUIMENT DE L’ESTUDI DE LA 
RELACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE GAVIANS LARUS MICHAHELLIS I LES 
TASQUES DE SEGUIMENT DE L’ESTABLIMENT I PROPOSTES DE CONTROL 
DE L’ESPÈCIE INVASORA MYOCASTOR COYPUS (COIPÚ) A L’ESTANY DE 
BANYOLES (expedient X2022007371). 

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

ANTECEDENTS DE FET                                                                                   
 
I.- L’Ajuntament de Banyoles des de fa temps, mitjançant el Consorci de l’Estany, 
realitza tasques de seguiment a la població de gavians per tal de controlar i 
determinar quina relació existeix entre la presència de gavians en la qualitat de les 
aigües de l’Estany de Banyoles.  
 
Des de principis del mes de març de 2020, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Banyoles i del Consorci de l’Estany van detectar la presencia de l’espècie invasora 
coipú (Myocastor coypus) a la zona sud de l’Estany. Aquesta espècie, considerada 
per la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura), com una de les 
100 espècies invasores més perjudicials del planeta, ja que la seva presència en  
les àrees introduïes pot provocar greus afectacions ecosistèmiques.  
 
És d’interès de l’Ajuntament de Banyoles que el Consorci de l’Estany realitzi el 
seguiment de l’establiment i impacte del coipú a l’Estany per tal de poder redactar 
un pla d’actuació que permeti minimitzar aquest impacte a l’espai natural de 
l’Estany de Banyoles.  
 
II.- La proposta de Conveni amb el Consorci per a l’assistència tècnica a l’Àrea de 
Serveis territorials, Servei de Medi Ambient, preveu que el Consorci de l’Estany 
prestarà assistència tècnica per tal de complir els objectius abans descrits. 
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III.- L’Ajuntament assumirà el cost efectiu de la prestació del servei, que serà per 
un import de 11.000,00.-€ a satisfer una vegada finalitzada l’assistència, prèvia 
presentació per part del Consorci de l’Estany de la liquidació efectiva del cost 
corresponent. 
 
IV.- Consta a l’expedient l’informe de data 5 de setembre de 2022 emès pel Cap de 
Medi Ambient, l’informe de la Secretària municipal i l’informe de conformitat de la 
Intervenció municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.  La legislació aplicable 
 

- Els articles 21, 22, 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic ( en endavant 
LRJSP). 

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

- L'article 6 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014. 

- L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC). 

- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (en endavant TRLOCC). 

- Article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el TRLLRHL. 

- Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. 

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

 
II. De conformitat amb l’article 6 dels Estatuts del Consorci, l’objecte del Consorci 
de l’Estany és la preservació i la revaloració del patrimoni natural i cultural i 
impulsar funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’àmbit 
territorial que defineix l’article 5 dels Estatuts del Consorci i, entre aquest àmbit 
d’actuació abasta l’àrea delimitada pel Pla d’Especial d’Interès Natural: Subunitats 
Estany de Banyoles i Platja d’Espolla. 
 
Que entre d’altres, les funcions del Consorci de l’Estany són: 

 Realitzar el control i el seguiment dels ecosistemes i el manteniment 
d’equilibris ecològics per la protecció de la flora i la fauna autòctona, les 
espècies protegides, cinegètiques i piscícoles.  

 Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants 
del Consorci.  
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 Redactar i fiscalitzar estudis i projectes vinculats al medi natural. 
 
III. Els encàrrecs de gestió es troben regulats, en l’àmbit de Catalunya, en els 
articles 11 de la LRJSP i 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En concret, l’article 
10.7 d’aquesta Llei estableix que “el règim jurídic de l’encàrrec de gestió no és 
aplicable si l’encàrrec té un objecte propi d’un contracte inclòs en l’àmbit d’aplicació 
de la legislació de contractes del sector públic. 
 
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya preveu 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 i 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. 
  
La proposta de conveni té per objecte la realització d’activitats de caràcter material 
o tècnic que s’encarreguen al Consorci de l’Estany i que, tal i com estableix l’article 
10.3 de la Llei 26/2010, al tractar-se d’un encàrrec entre òrgans de diferents 
administracions públiques, s’hauria de formalitzar mitjançant un conveni 
interadministratiu. 
 
IV. 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, pel que fa a 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. 
 
V. 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 aprovar l’esmentada 
transferència de funcions i activitats. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Banyoles i 
el Consorci de l’Estany per a la realització de les tasques de seguiment de l’estudi 
de la relació de la presència de gavians Larus michahellis i les tasques de 
seguiment de l’establiment i propostes de control de l’espècie invasora Myocastor 
coypus (coipú) a l’Estany de Banyoles, que s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 5.000,00.-€ a nom del 
Consorci de l’Estany (núm. d’operació prèvia 920220002457) pel cost efectiu de la 
prestació de l’assistència tècnica al Servei de Medi Ambient, mitjançant l’encàrrec 
de gestió a dalt esmentat, que s’haurà de formalitzar mitjançant conveni, amb 
càrrec a la partida pressupostària “2022.21.31102.46711.Medi Ambient.. Control de 
Plagues transferències Consorci Estany estudi gavians”. 
    
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 6.000,00.-€ a nom del 
Consorci de l’Estany (núm. d’operació prèvia 920220002458) pel cost efectiu de la 
prestació de l’assistència tècnica al Servei de Medi Ambient, mitjançant l’encàrrec 
de gestió a dalt esmentat, que s’haurà de formalitzar mitjançant conveni, amb 
càrrec a la partida pressupostària “2022.21.31102.46712.Medi Ambient. Control de 
Plagues transferències Consorci Estany estudi coipú”. 
 
Quart.-Facultar a l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord i, en especial, perquè signi el conveni. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci de l’Estany i comunicar-lo a l’Àrea d’ 
Intervenció i al Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament. 
  
Sisè.-Fer públic aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, 
de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

 

 

 

ANNEX   

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I 
EL CONSORCI DE L’ESTANY PER LA REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE 
SEGUIMENT DE L’ESTUDI DE LA RELACIÓ DE LA PRESÈNCIA DE GAVIANS 
Larus michahellis I LES TASQUES DE SEGUIMENT DE L’ESTABLIMENT I 
PROPOSTES DE CONTROL DE L’ESPÈCIE INVASORA Myocastor coypus 
(COIPÚ) A L’ESTANY DE BANYOLES 
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Subscrit a la data que consta a les signatures electròniques. 

REUNITS 

 

D’una banda, el Sr. Miquel Noguer Planas, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Banyoles facultat per a aquest acte pel Ple de la Corporació del dia ___________, i 
assistit per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Rosa M. Melero Agea. 

 
D’altra banda, el Sr. Miquel Noguer Planas, president del Consorci de l’Estany de 
l’Estany de Banyoles facultat per a aquest acte per ___________, i assistit per la 
secretària del Consorci, Sra. Rosa M. Melero Agea. 
 
Totes les parts es reconeixen la necessària capacitat legal per al present acte i 
atorgament i, havent assolit prèviament un acord 

MANIFESTEN 

I.- Des de fa temps es realitzen tasques de seguiment a la població de gavians per 
tal de controlar i determinar quina relació existeix entre la presència de gavians en 
la qualitat de les aigües de l’Estany de Banyoles. Tasques que es realitzen per part 
del Consorci de l’Estany. 
 
Així com també es fa necessari dur a terme un seguiment, control i elaboració d’un 
pla d’actuació de la població de coipú a l’estany de Banyoles degut a que el coipú 
està considerada una de les espècies invasores més perjudicials del planeta. 
Aquesta espècie invasora es va detectar per primer cop a l’Estany de Banyoles a 
principis de març de 2020 i que les poques actuacions que s’han dut a terme fins 
ara han demostrat un augment considerable d’individus dins l’espai. Aquest 
augment pot provocar impactes negatius per a la flora, la fauna i en tot 
l’ecosistema de l’Estany de Banyoles. D’aquí la necessitat de dur a terme el 
seguiment el control i l’elaboració d’un pla d’actuació per intentar minimitzar els 
efectes que aquesta espècie invasora pot tenir a l’espai PEIN.   
 
I el Consorci de l’Estany, tant per àmbit d’actuació com per les funcions que 
desenvolupa és l’ens idoni per realitzar aquest seguiment. 
 

II.- L’objecte del Consorci, de conformitat amb l’article 6 dels seus Estatuts, és la 
preservació i la revaloració del patrimoni natural i cultural i impulsar funcions 
econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’àmbit territorial que defineix 
l’article 5 dels Estatuts del Consorci i, entre aquest àmbit d’actuació abasta l’àrea 
delimitada pel Pla d’Especial d’Interès Natural: Subunitats Estany de Banyoles i 
Platja d’Espolla. 

Que entre d’altres, les funcions del Consorci de l’Estany són: 

 Realitzar el control i el seguiment dels ecosistemes i el manteniment 
d’equilibris ecològics per la protecció de la flora i la fauna autòctona, les 
espècies protegides, cinegètiques i piscícoles. 
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 Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants 
del Consorci. 

 Redactar i fiscalitzar estudis i projectes vinculats al medi natural. 
 
És per la qual cosa que aquest conveni té per objecte la realització d’activitats de 
caràcter material o tècnic que s’encarrega al Consorci de l’Estany de Banyoles. 
 
I La fórmula legal adient per articular- ho és l’encàrrec de gestió, previst en els 
articles  11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i els 
articles 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. 
 

D’acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la 
col·laboració entre ambdues parts, aquestes convenien amb subjecció a les 
següents 

 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és el seguiment, control de la població de gavians a 
l’estany de Banyoles i el seguiment, control i elaboració d’un pla d’actuació de la 
població de coipú a l’estany de Banyoles. 

A tal efecte, el Consorci de l’Estany desenvoluparà tasques que consistiran en el 
següent:  

1. El Consorci de l’Estany realitzarà el seguiment de la població de gavians 
presents a l’estany de Banyoles. El seguiment es realitzarà segons el 
protocol de censos gavians a l’estany, elaborat pel propi Consorci de 
l’Estany. 

 
2. El Consorci de l’Estany realitzarà el seguiment, control i elaboració d’un pla 

d’actuació contra la població de l’espècie invasora coipú Myocastor coypus, 
detectada a l’Estany de Banyoles al març de 2019. 
 

Segona.- Compromisos que assumeixen les parts. 

L’Ajuntament de Banyoles encomana les funcions indicades a la clàusula primera 
del conveni al Consorci de l’Estany de Banyoles qui les accepta i les atribuirà al seu 
personal adscrit ja que aquestes funcions són pròpies del consorci i qui podrà 
buscar assessorament tècnic extern per tal d’assolir l’objecte d’aquest conveni. 

L’Ajuntament es compromet a aportar una quantitat dinerària al Consorci de 
l’Estany per cobrir les despeses. 

Tercera.- Termini de vigència del conveni. 

Els efectes d’aquest conveni es fixa des de la data de la signatura i fins a 31 de 
desembre de 2022.  
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Aquest conveni podrà prorrogar-se per a l’exercici 2023, d’acord amb els límits que 
fixa l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 
sector públic. 

La formalització de la pròrroga s’efectuarà mitjançant aprovació d’addenda que 
quedarà incorporada al present conveni i aquesta incorporarà la tramitació de la 
despesa corresponent. 

Quarta.- Finançament i justificació. 

La realització d’aquest projecte té un cost total per l’Ajuntament de Banyoles de 
11.000,00€ (IVA inclòs), corresponent a les tasques derivades del seguiment, 
control i elaboració d’un pla d’actuació contra el coipú que l’Ajuntament satisfarà 
directament al Consorci de l’Estany i el seguiment de la població de gavians.  

Com a compensació pels treballs de seguiment de l’establiment de la població de 
copiú a l’Estany de Banyoles i elaboració d’un pla d’actuació, l’Ajuntament de 
Banyoles abonarà al Consorci de l’Estany la quantitat de 6.000€, PARTIDA: 
2022.21.31102.46712 6.000€ CONTROL PLAGUES TRANSF C ESTNAY CONTROL 
ESTUDI COIPÚ, en concepte de rescabalament de les despeses ocasionades per 
realitzar l’esmentat seguiment i elaboració d’un pla control. 

Com a compensació pels treballs de seguiment i control de la població de gavians, 
l’Ajuntament de Banyoles abonarà al Consorci de l’Estany la quantitat de 5.000€, 
PARTIDA: 2022.21.31102.46711 CONTROL PLAGUES TRANSF C ESTNAY CONTROL 
GAVIANS en concepte de rescabalament de les despeses ocasionades per realitzar 
l’esmentat seguiment. 

L’abonament al Consorci es realitzarà prèvia liquidació de les tasques objectes 
d’aquest conveni per part del Consorci i amb informe del Cap de Medi Ambient. 

Cinquena.- Mecanisme de gestió, seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni. 

Es crea una Comissió mixta de seguiment per a la gestió, seguiment, vigilància i 
control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits per ambdues parts, 
així com per sotmetre-hi les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el 
compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. Aquesta Comissió es convocarà a petició d’una de les 
parts. 

La Comissió estarà formada un representant de cadascuna de les parts. 

Sisena.- Modificació del conveni. 

Per a qualsevol modificació d’aquest conveni caldrà l’acord d’ambdós 
entitats i la seva tramitació serà la mateixa que per a la seva aprovació. 
 

Setena.- Extinció del conveni. 

1. El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 



 
 
 
 

22 

 

2.- Són causes de resolució d’aquest conveni: 

 Transcurs del termini de vigència del conveni. 
 Acord unànime d’ambdues parts. 
 Desistiment per part de l’Ajuntament de Banyoles. 
 Desistiment per part del Consorci de l’Estany. 
 Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna 

de les parts signatàries (en els termes de l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015). 

 Decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
 Qualssevol altres previstes en la legislació vigent. 

 

Vuitena.- Efectes de la resolució del conveni. 

1. El compliment i la resolució del conveni comportarà la seva liquidació amb 
l'objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 

2. L’extinció del conveni per qualsevol de les causes indicades no eximeix les parts 
del compliment de les seves obligacions recíproques fins a la data en què es faci 
efectiva l’extinció. Atès que aquest conveni comporta compromisos financers, 
s'entendran compliments quan el seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a 
satisfacció de totes les parts, d'acord amb les seves respectives obligacions, tenint 
en compte les regles fixades a l’article 52.2 de la Llei 40/2015. 

3. En qualsevol cas, les parts podrà requerir a la part incomplidora perquè, en el 
termini que es fixi en el requeriment, doni compliment a les obligacions o 
compromisos que es considerin no complerts. Aquest requeriment es comunicarà al 
responsable/s designats a la Comissió de seguiment, vigilància i control de 
l'execució del conveni i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini 
atorgat l'incompliment persisteix, la part que ha requerit notificarà a les parts 
signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La 
resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels 
danys i perjudicis que s'haguessin causat així com, si és el cas, la restitució de les 
coses a l'estat immediatament anterior a la subscripció d'aquest conveni. 

Novena.- Protecció de dades. 

Les parts es comprometen a complir, en els termes que siguin d'aplicació, el que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals. 

Desena.- Jurisdicció competent. 

Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, per a la resolució de qualsevol 
conflicte derivat de la seva aplicació o interpretació que no pugui ser resolt per les 
parts, serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa dels tribunals de 
Girona. 
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Onzena.- Règim jurídic supletori. 

Tot el que no preveu expressament aquest conveni li serà d’aplicació la Llei estatal 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP); la Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (LRJPAPC); el 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 (TRLMLC); el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS); la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL); el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF); el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; la resta de l'ordenament jurídic administratiu i públic; i resta de legislació 
concordant. 

Dotzena.- Publicitat del conveni. 

Les dades d’aquest conveni, de conformitat amb els articles 8.1.f) i 9.1.i) de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, es publicaran en els respectius Portals de Transparència. 

I, en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, les parts el 
signen a la data i hora que consta a les signatures digitals. 

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

Vots a favor (17) 

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

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

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

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=13m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=13m53s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=14m56s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=15m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PROPOSTES  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA  
 DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC (expedient 
X2022008614 ). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. La resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR003359, de data 8 d’agost de 2022,  
que resol la convalidació de l’omissió de la funció interventora produïda en la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica durant el mes de juny 
de 2022 que no es van poder imputar, ¡ alhora continuar amb el 
procediment d’aprovació del reconeixement de les obligacions corresponents 
mitjançant l’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits (REC). 
 

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

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

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

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

 
 
ACORD 

 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que consta a la 
relació comptable que s’annexa a aquest expedient, per un import total de 
87.769,64€, d’acord amb el següent detall: 
 
Núm. 
Operacions 

Núm. Relació 
Data 
relació 

Concepte 
Import Brut 

   Subministrament elèctric  
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79 F/2022/59 04/08/22 consum juny 2022. 87.769,64€ 
 
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 por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=16m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=16m20s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=16m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 40/2022 DE 
SUPLEMENT DE CRÈDITS I DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS DERIVATS DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (expedient 
X2022009601). 

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

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

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

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

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

 MC 19/2022 de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris, aprovada pel 
Ple de la Corporació de data 25 d’abril de 2022, per un import total de 
185.000,00 € 

 MC 32/2022 de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris, aprovada pel 
Ple de la Corporació de data 27 de juny de 2022, per un import total de 
787.000,00 € 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2021, d’import 828.411,89 € 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. de 
les d’execució del vigent Pressupost.  
 
Vistos els informes de conformitat emesos al respecte per part de la Intervenció 
Municipal. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

 
 
ACORD 

 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 40/2022 de  
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb l’aplicació del 
romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici de 2021, 
d’acord amb el que disposen l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. 
de les d’execució del vigent Pressupost, d’acord amb els següents quadres: 
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ESTAT DE DESPESES 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

45 34102 20900 Proves. Esportives. Cànon 8.750,00 

60 43200 23300 
Promoció Turística. Indemnització Afectació 
Covid 3.600,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 12.350,00 

     

SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

21 16200 46500 Residus. Residus Sòlids Urbans 120.000,00 

21 16200 21000 Residus. Adequació àrees aportació residus 12.000,00 

40 33000 62300 
Cultura. Maquinària, instal·lacions tècniques i 
utillatge 6.000,00 

40 33300 62300 Museus. Maquinària, instal·lacions i útils 2.000,00 

40 33323 22102 La Factoria. Gas 6.600,00 

41 33800 22699 Festes populars. Festes populars 25.000,00 

45 34223 22102 Pavelló La Farga. Gas 1.100,00 

42 32000 22103 Educació. Combustible i carburants 26.359,00 

42 32312 22102 Escola Can Puig . Gas 1.800,00 

33 13000 22103 Policia Local. Combustible i carburants 11.395,00 

33 13500 22103 Protecció Civil. Combustible i carburants 1.260,00 

31 15330 21000 
Vies públiques. Rep. conserv. I mant vies 
públiques 20.000,00 

31 15330 22103 Vies públiques. Combustible i carburants 15.300,00 

   TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 248.814,00 

     

   TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 261.164,00 
 
 
 
 
 
 

ESTAT D'INGRESSOS  
 

   
 

Aplicació pressupostària  Import   

11.87000 Rom. Tresoreria per a despeses generals 261.164,00 
 

  
TOTAL 261.164,00 
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Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 
per capítols. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (9) 

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

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 por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=17m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=17m11s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=18m46s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=19m01s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=19m04s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=19m09s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=21m34s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=27m00s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=27m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

9. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 
2021 (expedient X2022004479). 

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

Vist que la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Banyoles, en la 
seva reunió de data 18 de juliol de 2022 va informar favorablement el Compte 
General de la Corporació de l’exercici 2021. 

Vist que el Compte General de l’exercici de 2021 i els seus justificants, de 
l’Ajuntament de Banyoles, han estat exposats al públic a través de la publicació 
d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, el núm. 144 de 29 de juliol 
de 2022, a efectes de reclamacions i observacions. 

Atès que, durant el termini de 15 dies hàbils transcorreguts entre els dies 1 i el 23 
d’agost de 2022, i no s’han presentat reclamacions ni cap observació a efectes i de 
conformitat amb allò disposat a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2044, de 
5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

Vist el que disposa l’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 

Vist que el Compte General de l’exercici de 2021 del Consorci de l’Estany, es va 
aprovar pel Consell Plenari del Consorci de l’Estany de data 27 de juny de 2022.  

Atès que el Compte General de l’exercici de 2021 i els seus justificants, del Consorci 
de l’Estany, ha estat exposat al públic a través d’un edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm. 127 de 5 de juliol de 2022 a efectes de reclamacions i 
observacions. Que durant el termini de 15 dies hàbils transcorreguts entre els dies 
6 i 26 de juliol de 2022 no s’han presentat reclamacions ni cap observació a efectes 
i de conformitat amb allò disposat a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2044, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Vist que el Compte General de l’exercici de 2021 del Consorci Esportiu de 
l’Estany  de Banyoles, es va aprovar per la Junta General del Consorci Esportiu 
de l’Estany de data 18 de juliol de 2022.  

Atès que el Compte General de l’exercici de 2021 i els seus justificants, del Consorci 
Esportiu de l’Estany de Banyoles, ha estat exposat al públic a través d’un edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 145 de 1 d’agost de 2022. Que durant 
el termini de 15 dies hàbils que transcorren entre els dies 2 i 24 d’agost de 2022 
estarà exposat al públic a efectes de reclamacions i observacions. 
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació de l’exercici 2021, de 
conformitat amb el que disposa l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, segons el detall que a continuació s’exposa: 

1. El balanç, amb un actiu i un passiu de 44.259.472,44 €. 

2. El compte del resultat econòmic-patrimonial, que dóna un estalvi de  
2.160.044,78 €.  

3. L’ Estat de canvis del Patrimoni net, dóna la xifra de 32.337.064,93 € 

4. L’ Estat de fluxos d’efectiu mostra un saldo d’efectiu i d’actius líquids equivalents 
a 1/1/2021 de 7.153.133,59 € i a 31/12/2021 de 9.129.671,57 €.  

5. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

A) La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 
 

EXERCICI EN CURS 
 

Pressupost inicial de despeses 20.920.030,00 

Modificacions de despeses 6.330.746,32 

Pressupost definitiu de despeses 27.250.776,32 

Despeses compromeses 23.084.992,77 

Obligacions reconegudes netes 21.589.041,70 

Operacions de corrent (cap.I a IV) 16.816.204,30 

Operacions de capital (cap.VI a IX) 4.772.837,40 

Pagaments realitzats 19.506.221,75 

Obligacions pendents de pagament 2.082.819,95 

EXERCICIS TANCATS   

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici             

1.796.410,23 

Rectificació saldo inicial obligacions   

Pagaments realitzats      1.796.410,23 

Obligacions prescrites   

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici 

0,00 
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B) La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 

 

EXERCICI EN CURS 
 

Pressupost inicial d'ingressos 20.920.030,00 

Modificacions d'ingressos 6.330.746,32 

Pressupost definitiu d’ingressos 27.250.776,32 

Drets reconeguts totals 22.937.269,71 

Drets anul·lats 167.630,34 

Dret cancel·lats 5.904,33 

Drets reconeguts nets 22.763.735,04 

Operacions de corrent 19.987.183,73 

Operacions de capital  2.776.551,31 

Recaptació líquida 22.356.994,78 

Drets pendents de cobrament 406.740,26 

EXERCICIS TANCATS 
 

Drets pendents de cobrament a l’inici de 
l’exercici 

1.581.724,38 

Rectificació saldo inicial   

Drets cancel·lats 105.621,61 

Drets anul·lats 91.413,44 

Drets recaptats 463.859,62 

Drets pendents de cobrament a final de 
l’exercici 

920.829,71 

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

2.082.819,95 
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TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

1.327.569,97 

 

6. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.527.125,41 €. 

7. El romanent líquid de tresoreria en termes ajustat és de 4.528.243.98 €. 

8. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la Instrucció del model 
normal de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

9. Documentació complementària: 

L’acta d’arqueig, amb les certificacions de cada entitat financera. 

L’estat del deute, amb un deute pendent a 31/12/2021 de 8.485.564,08 €. 

Segon.- Retre a la Sindicatura de Compte de Catalunya el Compte General de 
l’Ajuntament aprovat, així com el Compte General del Consorci de l’Estany i el 
Compte General del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, com a ens adscrits a 
aquesta Corporació. 

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

Vots a favor (14) 

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

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

Abstencions (3)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=31m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=31m28s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=32m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA   
DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER 
DESTINAR LA ZONA D’EQUIPAMENT SITUADA AL CARRER BOI JUSCAFRESA 
A EQUIPAMENT D’ALLOTJAMENT DOTACIONAL A BANYOLES (expedient 
X2022004079). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genis, Regidor delegat d’Esports,  
que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 

1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 25 d’abril de 2022 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla Especial 
Urbanístic per destinar la zona d’equipaments situada al Carrer Boi 
Juscafresa a equipament d’allotjament dotacional a Banyoles, promogut per 
l’Ajuntament de Banyoles i redactat i signat per FONT VIÑOLAS 
ARQUITECTES, S.L.  

2. En el propi acord es va disposar sotmetre l’expedient a informació publica 
pel termini d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i també  sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 

3. Els edictes es van publicar en el Diari el Punt del dia 28 d’abril de 2022, en 
el Butlletí Oficial de la Província nº 85 del 4 de maig de 2022 i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. El termini 
d’exposició pública va finalitzar el dia 7 de juny de 2022, sense que durant 
aquest termini es presentessin al·legacions de cap tipus. 

4. En data 26 d’abril de 2022 (S2022004345) es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, el qual es va rebre en data 15 de juny de 
2022 (E2022009792). 

5. En data 27 d’abril de 2022 (S2022004360) es va sol·licitar informe a la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, el qual es va rebre en data 3 d’agost de 2022 
(E2022012790). 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- Normativa aplicable 
 

 Articles 8,  34, 67 a 69, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 89 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, 92 a 94,  101, ss i concordants 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. 
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 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). 

 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. 

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (en endavant LDH). 
 Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l'habitatge (art. 43 a 59).  
 Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 

l’accés a l’habitatge, que modifica diverses disposicions normatives amb aquest 
objectiu. 

 Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la 
promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament 
en regim de lloguer, que ha introduït diverses modificacions en la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge per tal de regular, entre altres 
aspectes, els allotjaments amb espais comuns complementaris i ha establert 
les normes transitòries per les quals es regeixen mentre no s’adapti el Decret 
141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.  

 Articles 21.1.j),  22.2.c)  i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local. 

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant, TRLMC). 

 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 present Pla Especial Urbanístic té per objectiu concretar l’ús de la zona 
d’equipament comunitari definit en el POUM de Banyoles situat al C/ Boi Juscafresa, 
qualificat amb la clau SE7 Equipament reserva sense ús assignat, com a 
equipament d’allotjament dotacional, i determinar els criteris que han de regir per a 
la seva ordenació específica i els paràmetres d’edificació, amb l’objectiu de crear les 
condicions per millorar les condicions de l’accés a l’habitatge de determinats 
col·lectius en el municipi de Banyoles. 
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El document justifica, d’acord amb la Memòria de l’Oficina Local i Comarcal 
d’Habitatge de Banyoles corresponent a l’any 2021, la creixent necessitat de dotar 
d’allotjament diferents col·lectius vulnerables amb dificultats d’accés a l’habitatge i 
amb diferents problemàtiques habitacionals, considerant en aquest cas: col·lectius 
sense sostre, sense habitatge, o en habitatge insegur o inadequat, joves, persones 
grans, persones discapacitades i dones. Aquesta problemàtica ja va quedar 
subratllada en la redacció del Pla local de l’habitatge, i també a la memòria social 
del POUM. 
 
En conseqüència, aquest pla especial justifica l’interès públic en destinar aquest 
equipament a allotjament dotacional i la seva idoneïtat, qualificant-lo amb la clau 
SE6, per atendre les necessitats temporals d’habitació de qualsevol dels col·lectius 
que preveu la legislació vigent, d’acord al que preveu l’article 101.13 en relació a 
l’apartat 6 del POUM, atès que més del 50% del sostre es destina a ús d’habitatge. 
 
El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures vigents per millorar l’accés 
a l’habitatge, integra el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals en el 
d’equipaments comunitaris, per reforçar el seu caràcter eminentment assistencial 
en situacions de la vida de les persones que necessiten allotjament temporal, en 
aquest sentit modifica l’apartat 5 de l’article 34 del TRLUC que resta redactat en el 
següent sentit: 
 
“ el sistema urbanístic d'equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els 
equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, 
de serveis tècnics i de transport, d'allotjament dotacional i els altres equipaments 
que siguin d'interès públic o d'interès social.  
 
A aquest efecte, és equipament d'allotjament dotacional el que es destina a satisfer 
les necessitats temporals d'habitació de les persones, en règim d'ús compartit de 
tots o una part dels elements de l'allotjament amb altres usuaris, o en règim d'ús 
privatiu d'un habitatge complet, per raó de: 
a) Dificultat d'emancipació. 
b) Requeriments d'acolliment, d'assistència sanitària o d'assistència social. 
c) Feina o estudi. 
d) Afectació per una actuació urbanística” 
 
El règim transitori establert en relació amb aquestes mesures permet la construcció 
d'allotjaments dotacionals de titularitat pública en terrenys qualificats 
d'equipaments comunitaris, sense necessitat d'adaptar prèviament el planejament 
urbanístic a les determinacions d'aquest Decret llei, quan el planejament esmentat 
no en concreti l'ús o com a ampliació d'equipaments existents d'acord amb les 
condicions d'integració a l'entorn que s'estableixin ( Disposició Transitòria novena 
del referit Decret Llei). 
 
I així resulta també de la nova redacció que el decret llei introdueix als articles 3 j) 
i 18 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. A més, de forma expressa la 
Disposició Addicional Segona del Decret Llei equipara els fins ara anomenats 
habitatges dotacionals públics a l’equipament comunitari d’habitatge dotacional. 
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En aquest sentit la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge en el 
seu article 3 j) defineix l’allotjament dotacional: 
 
 “ j) Allotjament dotacional: l'allotjament que, d'acord amb la legislació urbanística, 
es destina a satisfer les necessitats temporals d'habitació de les persones, en règim 
d'ús compartit de tots o una part dels elements de l'allotjament amb altres usuaris, 
o en règim d'ús privatiu d'un habitatge complet, per raó de dificultats 
d'emancipació, de requeriments d'acolliment o assistència sanitària o social, de 
feina o estudi, o d'afectació per una actuació urbanística. En aquest sentit, 
requereixen assistència residencial, entre altres, les persones joves, la gent gran, 
les persones amb discapacitat, les dones víctimes de la violència de gènere, els 
immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret a l'ús de 
l'habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per operacions 
públiques de substitució d'habitatges o per actuacions d'execució del planejament 
urbanístic o els sense llar. La superfície d'aquests allotjaments és determinada per 
les necessitats que s'han de satisfer. Poden ser considerats allotjaments dotacionals 
els destinats a estades de curta durada de persones amb necessitat 
d'acompanyament per assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i dissenys que 
en permetin l'ús compartit per persones sense llaços familiars. 
 
En conseqüència aquests habitatges o allotjaments, que podran estar o no 
qualificats com a HPO, s'han de promoure sobre sòl de titularitat pública (sobre sòl 
del patrimoni públic de sòl i habitatge (PPSH) o sobre sòl del sistema urbanístic 
d'habitatges dotacionals, amb la possibilitat també que els particulars puguin 
promoure un equipament d'allotjament dotacional en terrenys qualificats de 
sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, quan es donin determinades 
circumstàncies ( article 34.5 ter TRLUC). 
 
En aquest sentit els articles 18.5 i 6 de la LDH estableixen en relació als 
equipaments comunitaris d'allotjament dotacional que es poden promoure en règim 
de lloguer, sotmesos al règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial, i es 
poden acollir a les mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria 
d'habitatge. L'Administració o l'ens públic titular del sòl pot construir i gestionar 
directament els allotjaments dotacionals públics o pot atorgar un dret de superfície 
o una concessió administrativa a tercers perquè els construeixin i gestionin. 
 
III.- Els articles 85 i ss i cc del TRLUC estableixen que l’aprovació inicial i 
l'aprovació provisional dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un 
únic municipi pertoquen a l’Ajuntament corresponent.  
 
La competència d'aprovació definitiva correspon a l'ajuntament, d’acord al que 
disposa l’article 81.1 c) del TRLUC, per tant es pot adoptar directament l'acord 
d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de 
l'aprovació provisional. 
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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 Territorials, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Especial Urbanístic per destinar la 
zona d’equipaments situada al Carrer Boi Juscafresa a equipament d’allotjament 
dotacional a Banyoles, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactat i signat 
per FONT VIÑOLAS ARQUITECTES, S.L 
 
SEGON.- LLIURAR la documentació tècnica i administrativa del pla, en el termini 
d’un mes,  a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest lliurament és condició per 
a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 
88 del TRLUC. 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació de l’acord i de les normes urbanístiques en el 
Butlletí Oficial de la Província, a efectes de la seva executivitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 106.1 del TRLUC. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats.  
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (9) 

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

Vots en contra (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.  
 
Abstencions (1)  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest  punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=33m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=33m18s 
Jordi Congost (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=35m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=38m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=38m45s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=42m07s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=43m12s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=46m07s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=47m11s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=48m25s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=50m50s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=51m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA  
DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

11. APROVACIÓ DEL PROGRAMA FUNCIONAL DE LA NOVA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE BANYOLES I COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY (expedient 
X2022009735). 

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El 18 de juny de 1933 es va inaugurar la primera biblioteca pública a Banyoles. 
Era la Biblioteca de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis i estava situada 
a la plaça Major. Des de l’any 1946, la biblioteca va poder disposar d’una sala a 
banda per programar exposicions i activitats culturals diverses. 
 
L’espai de la biblioteca va ser renovat i ampliat el 1977 i el 14 de maig d’aquell 
mateix any s’inauguraven les noves dependències. Disposava de dos àmbits 
diferenciats, una zona per a adults amb 12 taules i 32 seients i una zona per a 
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infants amb 8 taules i 32 seients. Pel que fa a la col·lecció, tenia un fons de 9.000 
volums. 

El 20 de setembre de 1994, per acord entre la Caixa de Pensions i l’Ajuntament de 
Banyoles, la biblioteca va passar a ser de gestió municipal. Es va mantenir a la seu 
de la plaça Major fins que el 1997 es va traslladar al nou equipament de la Vila 
Olímpica. 
 
El 22 de gener de 1997, es van inaugurar les noves instal·lacions de la biblioteca a 
la Vila Olímpica. En el context de la creació d’aquest nou equipament, la biblioteca 
s’havia integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb el nom de 
Biblioteca Pública de Banyoles i Comarcal del Pla de l’Estany. 

L’actual biblioteca disposa d’una superfície de 750 m2 i té  una col·lecció de més de 
60.000 documents i més de 140 títols de revistes i diaris. Distribueix el seu espai 
en diferents àrees: infantil i familiar, audiovisuals, consulta, informació i préstec, 
diaris i revistes, accés a ordinadors, i a més d’espais de silenci per estudiar, llegir o 
treballar. 

La biblioteca conserva un fons de col·lecció local i comarcal de més de 2.000 
documents. També té dos fons especials d’un nombre aproximat de 1.200 
documents: el fons Francesca Bartrina, sobre literatura i dona, i el fons sobre 
Olimpisme, constituït per acord entre l’Ajuntament de Banyoles i la Càtedra 
d’Esports de la Universitat de Girona. 

La Biblioteca Pública de Banyoles i Comarcal del Pla de l’Estany programa activitats 
de foment de l’hàbit lector i de l’ús de la biblioteca per a públics de totes les edats: 
clubs de lectura, hores del conte, English Reading Club, Biblioestany, concursos, el 
cicle de poesia Vers l’estany, Lletres al Claustre, entre d’altres. La Biblioteca 
rendibilitza al màxim l’espai del qual disposa, i busca la col·laboració d’altres espais 
culturals de la ciutat per completar la seva oferta de serveis. 
 
II.- L’Ajuntament de Banyoles té previst en els pròxims anys aprovar el projecte 
per a la construcció d’una nova Biblioteca central comarcal. L’espai escollit per a la 
seva ubicació és l’antic convent de la Providència que, des de l’agost de 2021 és de 
propietat municipal. 
 
La nova biblioteca de la Providència permetrà dotar la ciutat de Banyoles amb una 
biblioteca que compleixi el que els estàndards del Mapa de Lectura Pública 
preveuen per a biblioteques centrals comarcals, una biblioteca que esdevingui una 
peça essencial per abordar el creixement cultural i social de la ciutat. Però, a més, 
serà la clau de volta d’una intervenció urbanística i patrimonial estratègica al 
voltant del parc de la Muralla que comportarà convertir aquest entorn en un pol 
social i cultural, i transformar una zona avui dia degradada en un lloc central de la 
ciutat. 
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III.- Per tal de poder iniciar els tràmits a fi que el Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya autoritzin la nova ubicació i 
renovació de la Biblioteca central comarcal de Banyoles, el Ple de l’Ajuntament ha 
d’aprovar el PROGRAMA FUNCIONAL d’aquest nou equipament. 
 
Aquest document presenta una declaració de necessitats a partir d’uns principis 
rectors predeterminats. Articula una visió general sobre l’edifici i els serveis que s’hi 
prestaran, descriu el tipus d’espais necessaris i estableix relacions bàsiques entre 
aquests espais. 
 
En el cas del Programa Funcional per la Nova Biblioteca de Banyoles, aquests 
principis rectors han estat: 
 

➔ La influència positiva de la cultura en tots els aspectes de la vida de les 
persones. 

 
➔ L’accessibilitat a la cultura, a la formació i a la informació com a 

manifestació del principi d’igualtat i de respecte als drets fonamentals. 
 

➔ El reconeixement del valor de la diversitat i el diàleg. 
 

➔ La voluntat de dotar la ciutat d’un hub cultural i comunitari, un espai de 
participació i trobada, un lloc per a l’aprenentatge i la innovació. 

 
➔ La visió de la biblioteca com una inversió de futur per a la ciutat i la 

comarca. 
 

➔ L’aposta per una biblioteca acollidora, accessible i inclusiva. 
 
IV.- La redacció del Programa Funcional s’ha fet entre els mesos de maig i agost de 
2022, en un període aproximat de quatre mesos. El treball de l’equip redactor s’ha 
complementat amb les sessions de treball en l’àmbit polític i administratiu i amb les 
accions participatives, tant en l’àmbit polític i administratiu com en l’àmbit de 
participació ciutadana. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- El Manifest de 1994 de la UNESCO ja definia una sèrie de missions de la 
biblioteca pública referents a la informació, l’alfabetització i la cultura que són 
l’essència dels seus serveis. En el Manifest de 2022 aquestes missions clau 
s’amplien cap a l’àmbit de l’educació, el de la inclusivitat, i el de la participació 
cívica. 
 
II.- L’article 127 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix com una de les 
competències exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura els 
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“arxius, biblioteques, els museus i els altres centres de dipòsit cultural que no són 
de titularitat estatal, incloent-hi [...] “la creació, la gestió, la protecció i 
l’establiment del règim jurídic dels centres que integren el sistema d’arxius i el 
sistema bibliotecari [...]”. 
 
III.- Així mateix, la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de 
Catalunya defineix en el seu títol III el Sistema de lectura pública de Catalunya. En 
concret, l’article 28 estableix el concepte de MAPA DE LECTURA PÚBLICA DE 
CATALUNYA, que elabora la Generalitat de Catalunya i que recull les necessitats de 
la lectura pública i estableix el tipus de servei que correspon cada població. En 
aquest sentit, a Banyoles li correspon la tipologia de Biblioteca central comarcal. 
 
L’article 32 d’aquesta Llei defineix que s’entén per Biblioteques centrals comarcals 
en els termes següents: 

 
Les biblioteques centrals comarcals coordinen la resta de biblioteques de la 
comarca, a excepció de les biblioteques centrals urbanes i de les 
biblioteques que hi estan vinculades, d'acord amb el Mapa de la Lectura 
Pública, i els donen assessorament i suport. Si ho aconsellen raons de 
caràcter demogràfic o territorial el Mapa de la Lectura Pública pot determinar 
l'existència dins d'una mateixa comarca de més d'una biblioteca amb 
funcions de biblioteca central comarcal. Les biblioteques centrals comarcals 
presten, a més, a la ciutat on tenen la seu, els serveis propis de la biblioteca 
central urbana o de la biblioteca local. La gestió de les biblioteques centrals 
comarcals correspon al Consell Comarcal i a l’Ajuntament del municipi a on 
té la seu la biblioteca, els quals, a tal efecte, acordaran els criteris de 
col·laboració en els termes bàsics fixats per reglament. 

 
Les biblioteques centrals comarcals assumeixen una funció estructuradora del 
Sistema de Lectura Pública; aquestes biblioteques, a banda de les funcions 
específiques que els atorga la Llei, garanteixen una cobertura de serveis de 
biblioteca pública equilibrada, harmònica i de qualitat, en un territori de desigual 
distribució poblacional com és Catalunya. A cada comarca hi ha d’haver, com a 
mínim, una biblioteca central comarcal, fins i tot en aquelles comarques on cap dels 
seus municipis té més de 5.000 habitants. D'aquesta manera, es garanteix la 
cobertura de serveis de biblioteca pública a tot el país i, també, la possibilitat 
d’accedir al conjunt de recursos d'informació del sistema bibliotecari de Catalunya. 
 
Recordar que, de conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local els municipis a població superior a 
5.000 habitants han de prestar el servei de biblioteca pública i en els mateixos 
termes es pronuncia l’article 67.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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IV.- El Decret 124/1999 de 4 de maig, sobre els serveis de i personal del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya que desplega l’estructura del Sistema de Lectura 
Pública, precisa les funcions que corresponen a cada administració en la gestió dels 
serveis de suport i de les biblioteques públiques. A més, es regulen les funcions, la 
titulació, la dependència i la selecció del personal de les biblioteques del Sistema. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, es proposa al Ple de la Corporació  l’adopció 
del següent 

ACORD 

Primer.- Aprovar el Programa Funcional de nova Biblioteca Pública de 
Banyoles i Comarcal del Pla d’Estany, que s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament de Banyoles per la signatura de 
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Biblioteques de la Diputació de la 
Girona, amb seu al c/ Bernat Boades, 10, baixos, 17005 -Girona; a/e: 
serveidebiblioteques@ddgi.cat); i al Servei de Biblioteques de la Generalitat: (Pl. 
De Salvador Seguí, 1-9, 3r. 08001 -Barcelona,; biblioteques@gencat.cat). 

ANNEX  

PROGRAMA FUNCIONAL CONVENI DE LA NOVA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
BANYOLES I COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY 

 
La Nova Biblioteca de Banyoles 

 
Programa Funcional 

 
 

Banyoles, agost de 2022 
 
Sumari 
 
1. Manifest de l’IFLA-UNESCO de la Biblioteca Pública (2022) 
 
2. El servei de biblioteca pública a la ciutat de Banyoles 

2.1 Antecedents 
2.2 La seu actual 
2.3 Una nova biblioteca per a Banyoles 
2.4 L’antic convent de la Providència 
2.5 Una ubicació estratègica 
 

3. La ciutat de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany 
 
4. El Pla Estratègic de Cultura 
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5. Una biblioteca per millorar serveis i assumir noves funcions 

5.1. El Programa Funcional 
 
6. Criteris generals de planificació 

6.1 Supòsits bàsics 
6.2 Característiques interiors 
6.3 Accessibilitat i confortabilitat 
6.4 Seguretat 
 

7. Criteris específics de planificació per a les àrees funcionals 
7.1 Atri. Acollida i promoció 
7.2 Àrea general 
7.3 Àrea infantil 
7.4 Àrea de treball intern 
7.5 Quadre resum de superfícies 
 

8. Espais de circulació i instal·lacions 
 
9. La col·lecció 
 
10. Mobiliari i senyalització 
 
11. Recursos humans 
 
12. Redacció del Programa Funcional 
 
13. Calendari 
 
14. Diagrama 
 
 
1. Manifest de l’IFLA-UNESCO de la Biblioteca Pública (2022) 
 
El Manifest de 1994 de la UNESCO ja definia una sèrie de missions de la biblioteca 
pública referents a la informació, l’alfabetització i la cultura que són l’essència 
dels seus serveis. En el Manifest de 2022 aquestes missions clau s’amplien cap a 
l’àmbit de l’educació, el de la inclusivitat, i el de la participació cívica. 
 
 

 Donar accés a tot tipus d’informació i suport a l’educació (formal i informal) 
a tots els nivells i a l’autoaprenentatge al llarg de la vida. 

 
 Oferir oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu. 

 
 Crear i fomentar els hàbits de lectura en la mainada des dels primers anys. 
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 Fomentar l’alfabetització (lectoescriptura) per arribar a l’alfabetització digital 
i informacional per construir una societat informada i democràtica. 

 
 Oferir serveis d’informació, col·lecció i programes tant presencials com 

virtuals. 
 

 Garantir la igualtat d’accés a tota mena d’informació i oportunitats. 
 

 Donar suport tant a la formació individual i la formació autodidacta com a la 
formació acadèmica en tots els nivells. 

 
 Estimular la imaginació i la creativitat dels infants i els joves. 

 
 Proporcionar accés al coneixement científic tant per millorar la vida de la 

comunitat com per possibilitar la participació en el progrés científic. 
 

 Proporcionar serveis d’informació adequats a les empreses, associacions i 
grups locals d’interès. 

 
 Observar i donar accés a dades, coneixement i patrimoni local –inclosa la 

tradició oral– en un entorn en el qual la comunitat pugui participar 
activament identificant, capturant, conservant i compartint materials d’acord 
amb els seus interessos. 

 
 Fomentar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural. 

 
 Promoure la valoració de les arts i la preservació i l’accés obert a les 

expressions culturals i patrimonials, al coneixement científic, a la recerca i a 
les innovacions, tant si s’expressen per mitjans tradicionals com si és 
material digitalitzat o originàriament digital. 

 
 Són precisament aquestes missions clau les que fan que les biblioteques 

s’hagin de considerar agents essencials per al desenvolupament sostenible, 
de manera que contribueixen als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides i, en conseqüència, a la construcció de 
societats més equitatives, humanes i sostenibles. 
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2. El servei de biblioteca pública a la ciutat de Banyoles 
 
2.1. Antecedents 
 
El 18 de juny de 1933 es va inaugurar la primera biblioteca pública a Banyoles. Era 
la Biblioteca de la Caixa de 

Pensions per a la Vellesa i 
d’Estalvis i estava situada 

a la plaça Major. Des de l’any 
1946, la biblioteca va 
poder disposar d’una sala 

a banda per programar 
exposicions i activitats 
culturals diverses. 

 
L’espai de la biblioteca va ser renovat i ampliat el 1977 i el 14 de maig d’aquell 
mateix any s’inauguraven les noves dependències. Disposava de dos àmbits 
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diferenciats, una zona per a adults amb 12 taules i 32 seients i una zona per a 
infants amb 8 taules i 32 seients. Pel que fa a la col·lecció, tenia un fons de 9.000 
volums. 

El 20 de setembre de 1994, per acord entre la Caixa de Pensions i l’Ajuntament de 
Banyoles, la biblioteca va passar a ser de gestió municipal. Es va mantenir a la seu 
de la plaça Major fins que el 1997 es va traslladar al nou equipament de la Vila 
Olímpica. 

2.2. La seu actual 

 
El 22 de gener de 1997, es van inaugurar les noves instal·lacions de la biblioteca a 
la Vila Olímpica. En el context de la creació d’aquest nou equipament, la biblioteca 
s’havia integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb el nom de 
Biblioteca Pública de Banyoles i Comarcal del Pla de l’Estany. 

L’actual biblioteca disposa d’una superfície de 750 m2 i té  una col·lecció de més de 
60.000 documents i més de 140 títols de revistes i diaris. Distribueix el seu espai 
en diferents àrees: infantil i familiar, audiovisuals, consulta, informació i préstec, 
diaris i revistes, accés a ordinadors, i a més d’espais de silenci per estudiar, llegir o 
treballar. 

La biblioteca conserva un fons de col·lecció local i comarcal de més de 2.000 
documents. També té dos espais d’un nombre aproximat de 1.200 documents: el 
fons Francesca Bartrina, sobre literatura i dona, i el fons sobre Olimpisme, constituït 
per acord entre l’Ajuntament de Banyoles i la Càtedra d’Esports de la Universitat de 
Girona. 

La Biblioteca Pública de Banyoles i Comarcal del Pla de l’Estany programa activitats 
de foment de l’hàbit lector i de l’ús de la biblioteca per a públics de totes les edats: 
clubs de lectura, hores del conte, English Reading Club, Biblioestany, concursos, el 
cicle de poesia Vers l’estany, Lletres al Claustre, entre d’altres. La Biblioteca 
rendibilitza al màxim l’espai del qual disposa, i busca la col·laboració d’altres espais 
culturals de la ciutat per completar la seva oferta de serveis. 
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Les instal·lacions actuals no són suficients ni prou adequades. 
 
L’equipament té la meitat de metres quadrats de superfície (750 m²) del que li 
correspondria a una biblioteca central comarcal com la de Banyoles, que segons els 
estàndards bàsics del Mapa de Lectura Pública serien 1.567 m² útils de programa. 
 
Com que es troba en un primer pis, en una sola planta i en un edifici compartit amb 
altres propietaris i usos, presenta dificultats d’accessibilitat i gestió. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Una nova biblioteca per a Banyoles 
 
Banyoles necessita una nova biblioteca. La seva creació ofereix una gran 
oportunitat d’articular nous projectes i engegar estratègies de col·laboració 
ciutadanes. 
 
Es tracta d’un nou equipament situat en un lloc de fàcil accés i ben comunicat amb 
els diferents barris, que disposi d’espais polivalents i adequats per oferir serveis 
culturals, educatius i socials, pensant en la comunitat i fent-ho també amb la 
comunitat. 
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L’espai escollit per a aquesta nova biblioteca per a la Banyoles del futur és l’antic 
convent de la Providència, que des de l’agost de 2021 és de propietat municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. L’antic convent de la 
Providència 
 
L’any 1862 unes monges provinents de  
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona es van establir a Banyoles, on van fundar el monestir de la Providència 
de les Germanes Clarisses. La seva principal activitat fou l’ensenyament a nenes, 
una activitat que van mantenir fins a l’any 1984, amb l’excepció del període 1936-
1939. Durant la Guerra Civil el convent fou expropiat i habilitat com a centre 
d’ensenyament primari, el Grup Escolar Francesc Macià, i va retornar a les monges 
al final del conflicte. 
El 1990 la part de l’edifici del carrer de la Muralla fou cedit a Càrites//as i el 1998 
finalment la comunitat va abandonar el convent. Des d’aleshores l’edifici s’ha 
destinat a acollir organitzacions benèfiques com són Càritas Diocesana i l’Associació 
Canaan. 
 
Tal com recull el Catàleg de Béns Protegits del Municipi de Banyoles (Jeroni Moner, 
2016) es tracta d’un edifici construït el 1866 d’autor desconegut. La façana es 
vertebra en tres parts a partir de dues franges verticals. El cos central es 
caracteritza per un frontó triangular de línies simples i una gran rosassa. 
 
 

El 22 de desembre de 2020 la Comissió de Territori de Catalunya aprova 
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles, que 
substitueix l’anterior Pla general d’ordenació urbana. Aquest POUM defineix per a 
tota la finca del convent un àmbit de Pla de millora urbana, per destinar‐la a 
equipament públic, i la creació d’un nou espai públic entre la zona verda de davant 
de la muralla i la plaça de davant de Ca l’Ameller que les interrelacioni. El seu àmbit 
d’actuació, que es limita estrictament a la finca de l’antic convent, té una superfície 
total de 4.993 m², un 25% del qual es dedicarà a equipament. 
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El 6 d’agost de 2021 l’Ajuntament de Banyoles, el Bisbat de Girona i l’Associació 
Canaan‐Pla de l’Estany van subscriure un conveni urbanístic per a la cessió 
anticipada de terrenys destinats a equipament de la Providència, amb reserva i 
reconeixement de l’aprofitament a favor del cedent. Amb aquest conveni, el Bisbat 
de Girona ha cedit a l’Ajuntament de Banyoles la part ocupada pels edificis de 
l’església i el convent de la finca de la Providència. 
 
2.5. Una ubicació estratègica 
 
La ubicació escollida per a la llargament reclamada nova Biblioteca Pública de 
Banyoles és estratègica per diversos motius. Situada al llindar del Barri Vell i a 
tocar del barri de la Farga, és un autèntic punt de trobada de realitats socials i 
culturals molt diverses. Amb el parc de la Muralla al davant, és a escassos metres 
del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB), actualment en obres de 
remodelació integral, i d’altres espais patrimonials com El Tint. 
 
L’obra del MACB i de la nova biblioteca farà de l’entorn de la Muralla i el convent de 
la Providència un autèntic pol social i cultural de la ciutat. Aquest entorn estarà 
pacificat pel que fa al trànsit rodat, ja que junt amb les obres del MACB es 
convertirà en zona de vianants el carrer de la Pia Almoina, i quan es construeixi la 
nova biblioteca es farà el mateix amb el carrer de la Muralla, que discorre entre el 
parc i l’antic convent. 
 
A més, el Pla de Millora Urbana de l’entorn de la Providència, pendent d’aprovació, 
preveu tot un sistema de places i jardins urbans que permetrà connectar el parc de 
la Muralla amb la plaça del Mas Peraseca, situada darrere l’antic convent i davant 
del Mas Ameller. El resultat d’aquesta intervenció urbanística serà un entorn 
privilegiat per a la biblioteca, que permetrà un accés amable i pacificat al futur 
equipament i que s’hi integrarà com una part més. 
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Una biblioteca és un equipament estratègic per a qualsevol ciutat. La nova 
biblioteca de la Providència permetrà dotar la ciutat de Banyoles amb una biblioteca 
que compleixi el que els estàndards del Mapa de Lectura Pública preveuen per a 
biblioteques centrals comarcals, una biblioteca que esdevingui una peça essencial 
per abordar el creixement cultural i social de la ciutat. Però, a més, serà la clau de 
volta d’una intervenció urbanística i patrimonial estratègica al voltant del parc de la 
Muralla que comportarà convertir aquest entorn en un pol social i cultural, i 
transformar una zona avui dia degradada en un lloc central de la ciutat. 
 
3. La ciutat de Banyoles i la comarca del Pla de l’Estany 
 
Banyoles, capital de la comarca del Pla de l’Estany, és una ciutat atractiva pel seu 
entorn natural i pel seu dinamisme cultural i econòmic. Està molt ben situada 
geogràficament, a mig camí entre els Pirineus i la Costa Brava, a 20 km de Girona, 
a 120 km de Barcelona i a 50 km de la frontera amb França. L’Estany de Banyoles 
n’és el principal signe d’identitat i un espai de gran valor geològic, ecològic, 
paisatgístic i cultural. 
 
La comarca del Pla de l’Estany, creada per la Llei 5/1988, de 28 de març, de creació 
de les comarques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta Ribargorça, la 
integren els municipis de Banyoles, Camós, Cornellà de Terri, Crespià, Esponellà, 
Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i 
Vilademuls. Tot i la seva formalització com a comarca l’any 1988, la consciència 
social de formar part d’aquest territori comú existia des de feia molts anys, i 
Banyoles actuava com a capital de serveis d’aquests municipis des de molt abans 
que es creés la comarca. 
 
La comarca del Pla de l’Estany té una superfície total de 262,78 km2 i una població 
de 32.876 habitants (2021). La ciutat de Banyoles, amb una superfície d’11,05 
km2, té una població de 20.168 habitants (2021), amb una densitat de 1.825 
h/km2, i hi conviuen més de 70 nacionalitats. Actualment la capital del Pla de 
l’Estany combina, pel que fa a l’activitat econòmica, el sector serveis amb una 
important implantació industrial, i és el punt de centralitat dels municipis de 
l’entorn. 
 

Municipis del Pla de l’Estany Habitants (Padró 2021) 
  

  Banyoles 20.168
  Camós 711

  Cornellà de Terri 2.422
  Crespià 270

  Esponellà 469
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4. El Pla Estratègic de Cultura 
 
A finals de l’any 2021, l’equip de Govern de l’Ajuntament de Banyoles va posar en 
marxa el procés per a l’elaboració del Pla Estratègic de Cultura (PEC), el 
document que ha de definir les línies de futur del sistema cultural de la ciutat, una 
reflexió col·lectiva sobre com es percep i com es vol que sigui aquest sistema i quin 
és el millor camí per assolir aquestes línies de futur. Un instrument per facilitar 
l’estabilitat en la gestió i planificació de la cultura, així com l’optimització del paper 
de les diverses parts implicades. 
 
En aquest context, algunes consideracions derivades d’una primera anàlisi del 
sistema cultural local i de reunions de contrast amb l’Ajuntament i els agents de la 
ciutat aporten eixos de reflexió i debat que són d’utilitat a l’hora de definir el 
Programa Funcional de la Nova Biblioteca de Banyoles 
 
El sistema cultural de Banyoles és un sistema fort i ric, disposa de múltiples atributs 
per evolucionar i avançar. No obstant això, la programació cultural no respon a la 
composició social diversa de la ciutat, hi ha poca interacció social i el relat cultural 
no integra la diversitat cultural. 
 
Aquest primer treball d’anàlisi destaca també, entre altres aspectes: 
 

✔ La manca de cooperació entre agents del sector i entre aquests i altres 
sectors, fruit d’una certa endogàmia, cosa que deriva en la pèrdua 
d’oportunitats i una oferta desarticulada (pel que fa a continguts, però 
també en la comunicació). 

 
 

  Fontcoberta 1.468
  Palol de Revardit 446

  Porqueres 4.701
  Sant Miquel de Campmajor 243

  Serinyà 1.143
  Vilademuls 835

 32.876
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✔ La societat ha anat perdent alguns espais de participació, i això ha resultat 
en una manca d’equipaments que fomentin la trobada espontània i 
desinstitucionalitzada, l’intercanvi i la construcció de sinergies. 

 
✔ El diàleg entre cultura i alguns sectors socials estratègics, com l’educatiu, és 

feble i s’han perdut iniciatives que podien ser interessants. 
 
 
5. Una biblioteca per millorar serveis i assumir noves funcions 
 
Les biblioteques públiques es caracteritzen per ser centres oberts, dinàmics i 
relacionals. A partir dels criteris generals bàsics que estableixen el Mapa de la 
Lectura Pública (2014) i els Estàndards per a biblioteques públiques de Catalunya 
2008), la disposició, les funcions i l’oferta de serveis s’ha d’avaluar en relació amb 
l’entorn de cada biblioteca en particular, de cada municipi, barri i ciutat. 
 
Les biblioteques són un campus cultural i social, una àgora ciutadana, un espai de 
coneixement, creativitat i innovació, un espai de suport a joves emprenedors, 
petites empreses, etc. 
 
Hi ha altres valors que la biblioteca pública ha d’oferir i que, avui dia, a Catalunya 
estan avançant de manera important. La biblioteca pública ha de ser el punt de 
referència informatiu a tots els nivells (des de qüestions de la vida quotidiana, de la 
vida municipal, de la vida cultural i de la vida administrativa, fins a qüestions 
vinculades als àmbits professionals).» Mapa de la Lectura Pública (2014) 
 

 
 
Les biblioteques públiques ofereixen oportunitats gratuïtes per a l’aprenentatge 
permanent, per millorar les capacitats o adquirir-ne de noves al llarg de tota la 
vida. 
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Banyoles, des de fa anys, ha fet de la inclusió un dels seus símbols d’identitat. Amb 
el projecte de la nova biblioteca, la ciutat pot guanyar un espai vertebrador i únic 
per donar una nova empenta a iniciatives ja endegades o plantejar nous projectes, 
en l’abordatge de la diversitat i la inclusió des de perspectives diferents, com la 
cultura, l’educació, la recerca social i de la salut, o les polítiques ciutadanes i de 
treball. 
 
En un primer document d’anàlisi sobre el sistema cultural de Banyoles fet en el 
context del Pla Estratègic de Cultura, es conclou que la ciutat «presenta una densa 
xarxa d’equipaments culturals diversos [...] i un volum d’equipaments i, 
conseqüentment, d’activitats i serveis molt considerable». 
 
La nova biblioteca representa l’oportunitat de plantejar projectes de col·laboració 
amb agents d’àmbits diversos: cultural, social, educatiu, acadèmic, empresarial...; 
l’oportunitat de teixir una xarxa de complicitats, per establir un alt nivell de 
coordinació en el disseny d’estratègies i oferta de programes i serveis, en benefici 
del conjunt de la ciutat i de la comarca. 
 
5.1. El Programa Funcional 
 
El Programa Funcional per a un nou equipament presenta una declaració de 
necessitats a partir d’uns principis rectors predeterminats. Articula una visió general 
sobre l’edifici i els serveis que s’hi prestaran, descriu el tipus d’espais necessaris i 
estableix relacions bàsiques entre aquests espais. 
 
En el cas del Programa Funcional per la Nova Biblioteca de Banyoles, aquests 
principis rectors han estat: 
 

➔ La influència positiva de la cultura en tots els aspectes de la vida de les 
persones. 

 
➔ L’accessibilitat a la cultura, a la formació i a la informació com a manifestació 

del principi d’igualtat i de respecte als drets fonamentals. 
 

➔ El reconeixement del valor de la diversitat i el diàleg. 
 

➔ La voluntat de dotar la ciutat d’un hub cultural i comunitari, un espai de 
participació i trobada, un lloc per a l’aprenentatge i la innovació. 

 
➔ La visió de la biblioteca com una inversió de futur per a la ciutat i la 

comarca. 
 

➔ L’aposta per una biblioteca acollidora, accessible i inclusiva. 
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D’acord amb aquests principis, entenem la biblioteca com un actiu per a la 
comunitat, un valor constant, un espai de cultura i aprenentatge, d’innovació i 
foment de la creativitat, de conservació i difusió de la història local i comarcal; un 
lloc amb varietat de recursos i d’oferta de serveis, per al treball individual o en 
grup, per a la trobada formal i informal, i per al lleure. 
 
El Programa Funcional per a la Nova Biblioteca de Banyoles s’organitza en dos 
subapartats, un de Criteris generals de planificació, que inclou informació 
general sobre l’edifici, i un de Criteris específics de planificació de les àrees 
funcionals, que inclou informació específica i criteris de disseny relacionats amb 
cadascun dels components o àrees funcionals que conformen el projecte. 
 
6. Criteris generals de planificació 
 
Per tenir una visió integral sobre un edifici arquitectònic, fem una referència a 
Vitruvi, l’arquitecte de la Roma clàssica. En el seu llibre De Architectura, al llibre 
primer, recomana que un edifici destinat a l’ús públic cal que compleixi tres 
exigències bàsiques: fermesa, utilitat i bellesa. 
 
Seguint aquestes recomanacions, podríem dividir les exigències d’un edifici en tres 
categories: 
 
Exigències constructives: tot allò que garanteix l’estabilitat dels elements 
constructius de l’edifici (estructura, solidesa dels tancaments i divisòries interiors, 
dels acabats interiors, dels tancaments practicables i de les instal·lacions). 
 
Exigències d’ús: el conjunt de factors que possibilita a les persones que utilitzen 
l’edifici portar a terme la seva activitat amb total comoditat, confort i seguretat. 
 
Exigències d’imatge: els valors o imatge institucional; l’edifici ha de de transmetre 
valors de servei públic, qualitat, professionalitat, dinamisme, innovació i proximitat. 
 
6.1. Supòsits bàsics 
 

➔ El disseny de l’edifici ha de garantir la funcionalitat i adaptabilitat per prestar 
els serveis durant un mínim de 50 anys. 

 
➔ L’edifici ha de ser sostenible, d’alt rendiment, de qualitat (durabilitat) i de 

fàcil manteniment. 
 

➔ L’exterior de l’edifici ha de preveure possibles actes de vandalisme o grafitis. 
 

➔ El disseny ha de facilitar la disponibilitat d’ús d’espais exteriors polivalents. 
El Parc de la Muralla, la Plaça Mas Peraseca, els jardins públics entre el nou 
equipament i la promoció privada d’habitatges i el carrer de la Muralla sense 
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trànsit rodat, conformen uns espais oberts al voltant del nou equipament 
que permeten contemplar la instal·lació d'algun tipus d'element per a 
activitats de la biblioteca a l'exterior. 

 
➔ S’ha d’estudiar la disponibilitat d’aparcament per a cotxes en un radi proper 

a l’equipament. Seria convenient contemplar també aparcament per 
transport col·lectiu considerant la proximitat del Museu Arqueològic de 
Banyoles. 

 
➔ S’ha de preveure un aparcament de bicicletes per als usuaris i el personal, 

adjacent a l’edifici o en l’entorn més proper, també previsió d’aparcament 
per a patinets. 

 
➔ Hi haurà una única entrada pública. 

 
 

➔ Hi haurà una entrada de personal i serveis, amb zona d’estacionament i de 
càrrega i descàrrega. Estarà dimensionada per a l’estacionament de vehicles 
de transport de material. Es preveurà també un estacionament per a 
vehicles de transport col·lectiu. 

 
➔ Cal fer un estudi de mobilitat dels carrers propers a la zona on s’ubica 

l’equipament, per regular-ne el trànsit i convertir-la en una zona de prioritat 
per als vianants (preferentment els carrers de la Pia Almoina i de la Muralla). 
L’estudi ha de tenir presents les necessitats de les persones amb mobilitat 
reduïda. 

 
➔ Tots els materials utilitzats han de ser no tòxics i no al·lergènics. 

 
 
6.2. Característiques interiors 
 

➔ L’interior de l’edifici serà multinivell. És recomanable configurar un espai 
central que connecti i unifiqui les diferents àrees. 

 
➔ És important que hi hagi una bona relació visual entre l’interior i l’exterior de 

la biblioteca. 
 

➔ És important potenciar la presència de llum natural a l’interior de l’edifici, tot 
preservant-lo de la insolació. 

 
➔ L’interior de l’edifici ha de ser obert i flexible. És recomanable considerar 

sistemes de separació secundaris reconfigurables, o sigui no estructurals. 
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➔ La distribució dels espais ha de permetre diferenciar i aïllar acústicament les 
zones més sorolloses de les més silencioses. En aquest sentit, es tindran en 
consideració la tipologia d’activitats que es duen a terme al parc de la 
Muralla. 

 
➔ Totes les àrees de la biblioteca han d’estar dotades de connectivitat, per a 

l’accés, la creació de continguts i el treball, i preparades per a la 
transformació digital, per adaptar-se als ràpids canvis que es produeixen en 
aquest àmbit. 

 
➔ El disseny ha de permetre un funcionament parcial, fora de l’horari habitual, 

d’algunes parts de la biblioteca. 
 

➔ És important la transparència dels espais interiors, l’obertura espacial i 
visual que permet veure persones i activitats dins l’edifici. Es prioritzarà 
aquesta transparència llevat de les zones on calgui disposar d’espais més 
reservats. 

 
➔ L’edifici ha de disposar d’un nombre suficient de nuclis de lavabos públics, 

que cal situar estratègicament segons la distribució interior de l’equipament 
en diferents nivells o plantes. Tots seran adaptats i tindran canviador de 
bolquers. 

 
➔ L’edifici ha de disposar de megafonia en totes les àrees. 

 
➔ Els ascensors públics s’han de situar en un lloc central i de fàcil accés. 

També les escales i/o rampes obertes per accedir a les diferents plantes han 
d’estar situades estratègicament i ser fàcilment visibles. 

 
➔ L’edifici disposarà d’un ascensor tipus muntacàrregues per a l’ús del personal 

de la biblioteca i per al moviment de material. 
 

➔ Dins l’espai públic, se situarà alguna font d’aigua, per omplir ampolles i 
rentar-se les mans. 

 
➔ Hi haurà un espai específic per al personal de neteja i manteniment amb 

armaris, lavabo i WC. Per facilitar les tasques de neteja, l’edifici ha de 
disposar d’alguns petits espais de suport per guardar-hi material i productes, 
amb connexió d’aigua i pica. 

 
6.3. Accessibilitat i confortabilitat 
 

➔ Les condicions d’accessibilitat dels edificis estan regulades per la normativa 
bàsica i són d’obligat compliment. 
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➔ El disseny, els elements i les proporcions dels espais han de facilitar que les 
persones amb necessitats especials hi puguin accedir i moure’s amb 
comoditat i seguretat. 

 
➔ Cal disposar d’una retolació i senyalització adient, digital dinàmica, itineraris 

tàctils o de colors, per afavorir al màxim l’autonomia de les persones amb 
discapacitat a l’interior de l’edifici. 

 
➔ Excepte en la zona d’emmagatzematge de col·lecció, en la qual les 

prestatgeries poden ser compactes i d’alta densitat, en la resta d’àrees s’ha 
de procurar que les alçades màximes i mínimes no representin cap dificultat 
per accedir a la col·lecció a les persones amb diferents capacitats i nivells de 
mobilitat. 

 
➔ S’ha d’aconseguir un bon nivell de circulació dins de l’equipament perquè 

totes les persones puguin accedir arreu sense dificultats (amplitud dels 
passadissos, distància entre prestatgeries, entre d’altres). 

 
➔ L’interiorisme i el mobiliari han de crear ambient de calidesa, harmonia, 

confort i comoditat. 
 

➔ És important aplicar un sistema d’amortiment acústic a tot l’edifici i, molt 
especialment, a les zones de més afluència de persones.  

➔ També un tractament acústic específic per als espais polivalents, les sales 
d’estudi i les sales de reunions. 

 
➔ Cal dotar alguns espais amb sistemes de bucle magnètic d’inducció per 

millorar l’audició de les persones sordes (espai polivalent, taulells 
d’informació, entre d’altres). 

 
➔ L’autonomia dels usuaris ha de ser un dels principis fonamentals a l’hora de 

configurar els espais i elements de la biblioteca. Per facilitar-la, l’edifici ha de 
disposar de pantalles audiovisuals, sistemes d’orientació i senyalització 
digitals, sistemes de visualització de disponibilitat de sales. 

 
6.4. Seguretat 
 
L’edifici ha de garantir la seguretat i protecció dels usuaris i dels empleats. Les 
condicions de seguretat estan regulades per la normativa bàsica i són d’obligat 
compliment. 
 
S’ha de preveure una sortida o sortides d’emergència d’acord amb el disseny final 
que es configuri. 
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Cal fer un estudi logístic que inclogui els aspectes de seguretat i vigilància, 
senyalització, accés i distribució, tecnologia d’autogestió per a les zones d’accés 
amb sistema de control i seguretat digital 
(sense «supervisió humana»), entre d’altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Criteris específics de planificació de les àrees funcionals 
 
Les àrees funcionals les entenem com una agrupació d’activitats i espais assignats 
que comparteixen una missió comuna en relació amb un grup específic de funcions i 
operacions. 
 
Es configuren com a espais específics i, a la vegada, prou flexibles i oberts.  La 
versatilitat funcional és clau perquè la biblioteca pugui complir amb la seva missió i 
assumir nous reptes i serveis. 
 
 

➔ 7.1. Atri. Acollida i promoció 
Superfície total de programa: 680 m2 

 
Element de gran importància en la distribució espacial i organitzativa del 
conjunt de l’equipament. La transparència, amplitud i accessibilitat d’aquest 
espai han de destacar i fer visibles l’ús públic de l’edifici, l’esperit de servei a 
la comunitat i la tipologia de serveis que s’hi ofereixen. 
 
Constitueix l’element de comunicació entre l’exterior, el carrer, i l’interior de 
la biblioteca, i actua com a punt de trobada. 
 
Distribueix i proporciona l’accés a la resta d’àrees de la biblioteca, per la 
qual cosa és essencial que es configuri com un espai ampli i còmode, i 
disposi d’una bona senyalització que faciliti la circulació i l’autonomia dels 
usuaris (taulers informatius, pantalles digitals, senyalitzacions adaptades per 
a persones amb diferents capacitats). 
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Atri. Acollida i promoció 680 m2 

Accés i acollida 100   

Novetats i actualitat 150   

Espai polivalent (inclou magatzem) (1) 160   

Espai expositiu (1) 40   

Espai de suport (2) (3) 60   

Espai de formació (1) 50   

Espai per a entitats (2) (3) 50   

Cuina (1) 20   

Espai amb màquines vending (1) (3) 30   

Zona de descans 20   

      
(1)  possibilitat de funcionament fora de 

l’horari habitual     
(2)  possibilitat de funcionament mitjançant sistemes digitals de 

control i seguretat 
(3)  espais que poden estar situats propers / 

adjacents     
 
Aproximació a elements necessaris d’aquesta àrea (*): 

 

  
  Punt d’atenció i informació 1 
  Pantalles digitals d’informació diversa - 
  Màquines d’autopréstec 2 
  Bústia de retorn intel·ligent 24 hores, amb una boca exterior i una d’interior 1 
  Taquilles de diferents mides 20 
  Estació d’impressió i escaneig 1 
  Ordinadors de consulta ràpida 5 
  Barra per a ordinadors portàtils (4) - 
  Zona per a carrets de la compra i cotxets d’infants - 
  Prestatgeries amb espai expositiu per al fons de novetats, actualitat i 
promocions 

- 

  Punts informals de descans, consulta i lectura - 
  Elements per a petites exposicions - 
  Sistema de control d’accés i sortida / arc de seguretat 1 
  

 
(*) Elements que caldrà valorar i concretar en la mesura que es defineixi el 
projecte arquitectònic. És important ajustar tots els aspectes, però molt 
especialment els relacionats amb l’entorn digital i tecnològic. 
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El conjunt de l’àrea ha d’estar dotat d’un alt grau de flexibilitat. En la mesura 
que sigui possible, es poden plantejar separacions retràctils i crear espais 
modulables. 
 
En tota l’àrea i en funció de les característiques de cadascun dels espais que 
la conformen, es preveuran el màxim d’elements possibles de mobiliari 
flexibles i prou dúctils. 
 
Accés i acollida  (100 m2) 

S’hi situarà un punt d’atenció i d’informació general sobre 
l’organització i el funcionament de la biblioteca, i d’informació 
ciutadana. Serà el punt per fer el registre dels nous usuaris i 
d’atenció al servei de préstec no automatitzat. En funció del disseny 
final dels espais pot ser recomanable incloure-hi un segon punt 
d’atenció i d’informació de suport. 

 
Espai de novetats i fons d’actualitat o d’alta demanda  (150 m2) 

L’entenem com un entorn actiu i informal, un espai d’accés ràpid al 
fons de novetats i d’actualitat o d’alta demanda, un punt amb un alt 
nivell d’activitat i d’interacció social. Està pensat per a usuaris que fan 
una visita ràpida a la biblioteca o que probablement no visitaran 
altres àrees. 
 
Es tracta d’un espai per fer una consulta ràpida o lectura informal, 
amb bona comunicació espacial i visual amb la resta d’espais que 
configuren l’àrea. Estarà equipat amb prestatgeries i elements 
expositius. 

 
Espai polivalent  (160 m2) 

Per acollir activitats programades per la mateixa biblioteca i/o en 
col·laboració amb altres entitats i institucions. 
 
És recomanable que l’espai es pugui dividir o ampliar (amb espais 
adjacents) en funció de l’activitat o l’esdeveniment programat i de 
l’estimació de participants o assistents. El dimensionament inclou un 
magatzem de 20 m2 per a materials diversos, un camerino (amb 
lavabo, WC i dutxa), i una petita cabina de so, projecció i traducció. 

 
Ha d’estar equipat amb la tecnologia necessària per a les persones 
amb discapacitat visual o auditiva (anell magnètic, pantalles de text, 
etc.), i els espais han d’estar preparats per acomodar les persones 
amb discapacitat motriu. 
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Espai expositiu  (40 m2) 

Equipat amb elements bàsics per acollir exposicions d’interès. 
Flexibilitat per ampliar la superfície disponible amb espais adjacents 
o, en sentit invers, utilitzar aquest espai per ampliar la superfície 
disponible en els espais adjacents. 
 

Espai de suport  (60 m2) 
Recurs per acollir reunions, activitats per a grups reduïts com ara 
tallers d’escriptura i clubs de lectura, i complement per als espais 
previstos per a activitats predeterminades com les sales d’estudi, 
l’espai de formació o l’espai per a entitats. 
 
 

Espai de formació  (50 m2) 
Un espai habilitat per facilitar l’aprenentatge individualitzat o 
col·lectiu. Ha de disposar d’ordinadors per a cursos diversos i per a 
altres activitats formatives, com l’autoaprenentatge d’idiomes, 
l’alfabetització informacional, l’ofimàtica, i l’elaboració de projectes o 
currículums, entre d’altres. Parlem d’una dotació d’entre 15 i 20 
ordinadors. 
 
S’ha de preveure que les connexions facilitin un alt grau de flexibilitat 
en la disposició del mobiliari en funció del tipus d’activitat formativa. 

 
Espai per a entitats  (50 m2) 

A disposició de les entitats de la ciutat que així ho sol·licitin. Es 
preveu com un espai que pugui funcionar fora de l’horari habitual de 
la biblioteca, amb accés digital de control i seguretat. En aquest 
espai, a més de taules i cadires, s’hi habilitaran taquilles i algun 
armari. 

 
Banyoles té un important teixit associatiu. A més d’aquest espai 
específic, la biblioteca oferirà suport i col·laborarà amb entitats i 
associacions posant a disposició altres espais i serveis per a activitats 
que es considerin d’interès. 

 
Cuina (20 m2) 

Tindrà una doble funció: espai per a activitats formatives i obrador 
per a possibles càterings. 
 

Espai amb màquines vending  (30 m2) 
Màquines amb subministrament de productes saludables. 

 
 



 
 
 
 

62 

 

Zona de descans  (20 m2) 
Espai de descans per als usuaris. 
 

➔ 7.2. Àrea general 
Superfície total de programa: 1.590 m2 

 
És l’àmbit de la biblioteca on es concentra la majoria de fons de lliure accés, 
fons de ficció i de no-ficció, col·leccions especials, diaris i revistes i música i 
imatge. L’àrea dona resposta a les necessitats culturals, formatives, 
informatives, relacionals i de lleure dels usuaris a partir dels 12 anys. 
 
D’acord amb el que s’ha plantejat en relació amb la flexibilitat i versatilitat 
dels espais en el conjunt de l’equipament, és important procurar sectoritzar 
o diferenciar els diferents espais, serveis i funcions de l’àrea, bàsicament a 
partir de l’ambientació i el mobiliari. Hi haurà espais que caldrà sectoritzar 
amb elements estructurals o elements retràctils, com les sales d’estudi, 
l’espai casual per a joves o l’espai de coworking. 
 
En el conjunt d’espais de l’àrea, es procurarà que alguns dels elements de 
mobiliari tinguin una certa flexibilitat que faciliti poder compaginar l’activitat 
habitual amb petites exposicions, conferències, concerts, presentacions o 
projeccions. 

 

Àrea general 1.590 m2 

Fons de ficció i no ficció 900   

Col·lecció Local i altres fons (3) 80   

Zona de silenci (3) 60   

Diaris i revistes 125   

Música i imatge (4) 125   

Espai  de creació / taller / lab (4) 50   

Espai casual pels joves (4) 100   

Sala de reunions o treball en grup (3) 50   

Sales d’estudi 2 x 25 (3) 50   

Espai de coworking (3) 50   

      
(3)  espais que poden estar situats propers / 

adjacents     
(4)  espais que probablement compartiran 

usuaris     
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Nombre de documents de lliure accés i metres lineals de prestatgeria. 
Per als diaris i revistes i la música i imatge es requereix un tipus de mobiliari 
expositiu especial: 
 

 Documents  M. lineals 
  Fons de coneixement 19.800 570
  Fons de ficció 9.000 260
  Col·leccions especials 2.500 75
  Diaris i revistes 180
  Música i imatge 7.200
   

 
Aproximació a elements necessaris per a aquesta àrea (*): 

 

  
  Punt d’informació i serveis 3/4 
  Prestatgeries amb espai expositiu per a fons de tipologia diversa - 
  Mobiliari específic per a diaris, revistes, música i imatge - 
  Mobiliari equipat tecnològicament per visionar i escoltar material 
audiovisual 

- 

  Punts de consulta formals (binomi taula-cadira o cadires) i informals - 
  Videojocs - 
  Ordinadors per a consulta i treball, i per a l’espai Lab 30 
  Endolls i connexions per a portàtils, tauletes i mòbils  
  Màquines d’autopréstec 1 
  

 
(*) Elements que caldrà valorar i concretar en la mesura que es defineixi el 
projecte arquitectònic. És important ajustar tots els aspectes però molt 
especialment els relacionats amb l’entorn digital i tecnològic. 

 
En tota l’àrea, les prestatgeries i espais de circulació han de seguir les 
recomanacions plantejades en el punt sobre accessibilitat i confortabilitat, 
dins dels criteris generals de planificació. 

 
Llevat dels espais/sectors on s’especifiquin concretament les característiques 
de mobiliari,  cal disposar en el conjunt de l’àrea punts de lectura formals 
(binomi taula-cadira o cadires) i informals (butaques, taules baixes, punts de 
consulta a peu dret o amb tamboret, entre d’altres). 
 
L’àrea tindrà més d’un punt d’informació i atenció a l’usuari. La ubicació 
es derivarà de la disposició final que resulti del conjunt d’espais que la 
conformen. 
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En algun punt de l’àrea s’han de situar un parell de cabines per al treball 
individual i per a videoconferències. 
 
Fons de coneixement i fons de ficció  (900 m2) 

Els fons de coneixement i els de ficció tenen, en general, un caràcter i 
perfil d’usuari diferenciats. 
 
La part de fons de ficció es configura com un espai de consulta 
ràpida, d’informació i autopréstec, un espai proper en contingut i 
serveis, a l’espai de Novetats i actualitat. 
 
La part de fons de coneixement, es configura com un espai de 
consulta i treball, un espai que pot estar ben comunicat amb 
Col·lecció local i altres fons, i amb l’Espai de silenci, i amb altres 
espais més tranquils i allunyats dels àmbits més sorollosos de la 
biblioteca. 

 
Col·lecció local i altres fons  (80 m2) 

Espai destinat per a l’exposició en lliure accés i la consulta al fons de 
col·lecció local de la ciutat i de la comarca; també al fons Francesca 
Bartrina i al fons sobre Olimpisme. Així mateix, és el lloc on es podria 
situar qualsevol nou fons que es volgués constituir centrat en àrees 
d’interès per a la ciutat i la comarca. 

 
Espai equipat amb punts de lectura i treball formals. 

 
Espai de silenci  (60 m2) 

Espai pensat per a les persones que volen gaudir d’un entorn tranquil 
i de silenci. 

 
Diaris i revistes  (125 m2) 

Espai on s’exposa la col·lecció de revistes i diaris de la biblioteca, i 
que disposa també de punts de consulta i accés a premsa i revistes 
en format digital. 

 
Hi predominaran els elements de mobiliari informal, però ha de 
disposar també d’elements per a la consulta i el treball formal. 
 
Tot i formar part de l’Àrea general, aquest espai pot ser a prop de 
zones com l’espai de Novetats i actualitat o la Biblioteca infantil. 

 
Música i imatge  (125 m2) 

L’espai ofereix accés als fons propis de música i imatge, incloent-hi 
les partitures musicals i els instruments, si s’escau; també als llibres i 
revistes sobre música i cinematografia. 
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«La música [...] és un dels consums culturals principals de la nostra 
societat. Les biblioteques no poden restar al marge de cap de les 
necessitats culturals dels usuaris. 
[...] Una de les tasques més importants i segurament de les més 
agraïdes a les biblioteques públiques és fer despertar la curiositat 
entre els seus usuaris respecte a qualsevol àmbit de la cultura. En 
aquest cas, les activitats que potenciïn el gust per la música 
(especialment d’aquells gèneres als quals l’usuari està menys avesat) 
des d’una vessant pedagògica i formativa representen un element 
clau i a la vegada diferenciador respecte a qualsevol altre mitjà de 
difusió de la música (plataformes digitals, per exemple).» Estévez 
(2018) 
 
Els elements de mobiliari s’han d’adaptar als diferents tipus de 
suports dels documents que formen aquesta col·lecció i el seu ús 
(dispositius per al visionament i l’escolta). 

 
Hi haurà una sala d’escolta i es valorarà la possibilitat d’habilitar bucs 
d’assaig; també un espai adequat per consultar i visionar material 
audiovisual. 
 
Els punts de lectura, escolta o visionament seran seients informals i 
butaques. 

 
Espai de creació i taller / Lab  (50 m2) 

Espai d’experimentació, creació i aprenentatge que aglutina usuaris 
de diferents edats i perfils. Es planteja com un espai col·laboratiu per 
ajudar les persones a desenvolupar la seva creativitat i millorar les 
seves habilitats. 

 
Les eines  de què disposi acabaran definint els serveis que s’hi podran 
prestar. Des de dispositius tecnològics, impressores 3D, eines per a la 
fabricació d’objectes diversos, banc de treball per relligar, fins a 
màquines per cosir roba, tot té cabuda en aquest espai 
multifuncional. A mesura que avanci el projecte de la biblioteca, 
caldrà definir un pla d’usos d’aquest espai, els recursos disponibles i 
l’oferta de serveis. 

 
Hauria d’estar aïllat acústicament. El mobiliari estarà integrat 
majoritàriament per taules i seients de diferents mides i alçades; 
també cal preveure prestatgeries i armaris per guardar eines i 
material. 
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Espai casual per a joves  (100 m2) 
Espai flexible i informal. L’entenem com un espai atractiu per als 
joves d’entre 12 i 18 anys, un espai de transició entre l’oferta dels 
serveis de la biblioteca infantil i l’oferta per a adults. 

 
Els fons de la col·lecció per a joves ha d’incloure tota mena de 
suports, des de material imprès fins a música, cinema, jocs de taula, 
videojocs, accés a continguts digitals, entre d’altres. 
 
El mobiliari ha de ser majoritàriament de tipus informal però pot 
haver-hi algun punt de consulta formal. El pla d’usos i de mobiliari es 
concretarà en la mesura que avanci el projecte de la biblioteca. 
 
És important que es configuri un espai on els joves se sentin 
còmodes, a gust, on puguin formar-se, relacionar-se i fer activitats 
del seu interès. 
 
Ha d’estar aïllat acústicament. L’ambientació del conjunt de l’espai 
serà rellevant per a l’èxit del servei. 

 
Sala de reunions o treball en grup  (50 m2) 

Un espai per acollir diferents necessitats: un treball de grup entre 
estudiants, la preparació del projecte d’una entitat, una reunió de 
veïns, xerrades de pràctica en l’ús de llengües estrangeres, entre 
d’altres. És recomanable considerar la possibilitat de dividir la sala en 
dos espais diferenciats mitjançant algun element separador no 
estructural. 
 
S’hauria de dotar de mobiliari «configurable», o sigui amb 
possibilitats d’adaptar-se a les necessitats específiques de les 
diferents activitats que s’hi facin. 

 
Sales d’estudi (50 m2) 

Espai per a l’estudi. Es plantegen dues sales petites (25 m2) per 
procurar que es configurin com a espais tranquils. 

 
Espai de coworking   (50 m2) 

Els espais de coworking ja existien de fa temps, però l’ús s’ha  
incrementat de manera important durant l’etapa de la pandèmia de 
COVID. Les noves formes de treball i la normalització del teletreball 
han fet més necessari aquest tipus d’espais i d’oferta de serveis. 

 
La nova biblioteca tindrà un espai de coworking, un espai a compartir 
amb altres persones que treballen: joves emprenedors, persones que 
preparen un nou projecte professional, entre d’altres. 
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L’espai disposarà de taules àmplies i de cadires còmodes per al 
treball. Tindrà equipament bàsic, com una impressora multifunció. Hi 
haurà un sector específic preparat per projectar-hi presentacions i fer 
determinades sessions de treball. 
 
Per la tipologia d’espai i de serveis, les seves característiques 
específiques s’acabaran de concretar en la mesura que avanci el 
projecte de la biblioteca. 
 

➔ 7.3. Àrea infantil 
Superfície total de programa: 425 m2 

 
L’Àrea infantil és una biblioteca dins la biblioteca. És l’espai dedicat al públic 
infantil fins a 12 anys i a les famílies, un lloc clau en la promoció de l’hàbit 
lector dels infants, de suport a les necessitats de formació i socialització, un 
lloc de foment de la creativitat i un lloc per al lleure. 

 
L’organització general de l’Àrea es fa a partir del mobiliari i l’equipament 
considerant les necessitats i franges d’edat dels usuaris. L’objectiu és crear 
un espai obert i flexible que respongui a usos múltiples, un entorn 
imaginatiu que estimuli l’experiència social i cognitiva dels infants. 
 
L’Àrea infantil ha de ser identificable des de l’entrada de la Biblioteca amb un 
accés fàcil i una orientació clara. 
 
Tot i seguir la línia bàsica de disseny interior comuna al conjunt d’àrees de la 
biblioteca, l’Àrea infantil ha de tenir un disseny amb caràcter propi que la 
faci atractiva i acollidora per als infants. 

 

Àrea per infants i famílies 425 m2 

Fons de coneixement i de ficció 300   

      Espai per a petits lectors     

      Espai per a nens més grans     

Espai per activitats 70   

Espai de suport 30   

Espai per al personal 25   

      
 
Nombre de documents de lliure accés i metres lineals de 
prestatgeria. 
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Per a la música i imatge es requereix un tipus de mobiliari expositiu especial. 
Els metres lineals per als fons de coneixement i ficció es complementaran 
amb altres tipus de mobiliari expositiu: 

 

 Documents M. lineals 
  Coneixements 3.250 85
  Ficció 4.500 115
  Música i imatge 1.250  
   

Aproximació a elements necessaris per a aquesta àrea (*) 

  
  Punt d’atenció i informació 1 
  Prestatgeries i altres elements per exposar els fons - 
  Punts de taula amb cadires - 
  Seients informals per als infants  (butaques, pufs, coixins...) - 
  Seients informals per als familiars o acompanyants - 
  Ordinadors per a la consulta i el treball 6 
  Tauletes i altres dispositius 6 
  Pantalla 1 
  

 
(*) Elements que caldrà valorar i concretar en la mesura que es defineixi el 
projecte arquitectònic. És important ajustar tots els aspectes però molt 
especialment els relacionats amb l’entorn digital i tecnològic. 
 
El mobiliari s’ha d’adequar a l’alçada i les necessitats de la mainada i es 
complementarà amb elements de mobiliari adequat per als adults que 
acompanyen els infants. Hi haurà espais amb taules i cadires i zones d’estar 
informals (butaques, coixins, elements per al joc...). Els llibres i altres 
materials es presentaran en prestatgeries baixes, bucs i expositors. 

 
La senyalització ha de ser entenedora per als infants i fàcil de canviar i 
actualitzar. 
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És recomanable que l’Àrea infantil estigui allunyada de l’Àrea general i dels 
espais més silenciosos de la biblioteca. No obstant això, podria tenir un 
accés fàcil i ben comunicat amb l’espai destinat a diaris i revistes. 
 
Fons de coneixement i fons de ficció  (300 m2) 
 

El fons es distribuirà seguint el mateix patró que a l’Àrea general, 
entre fons de coneixement, que configura un espai més formal de 
treball i suport, i fons d’imaginació/ficció, que configura un espai més 
lúdic i recreatiu, i en tots dos casos es completarà amb l’accés a 
col·leccions i continguts digitals. La disposició i tipologia de mobiliari 
articularà i diferenciarà aquests dos àmbits. 

 
 
Espai per a activitats (70 m2) 

Per activitats diverses com l’hora del conte, petites escenificacions, 
activitats amb les famílies, entre d’altres. Estaria bé considerar la 
possibilitat de poder enfosquir aquest espai per a determinades 
activitats. 

 
Espai de suport (30 m2) 

Preparat per a tallers, treballs en grup, xerrades amb les families, 
formació d’usuaris en grups reduïts. Ha de tenir infraestructura per 
fer tallers (connexió d’aigua, piques). 

 
Espai per al personal (25 m2) 

Espai preparat com a zona de treball del personal en hores de baixa 
afluència de públic. Està destinat al treball tècnic o a la preparació de 
tallers o activitats diverses. 

 
L’Àrea ha de disposar dels seus propis lavabos, que seran de mides 
diferents, de la grandària adequada per als més petits i també per als 
adults. Cal que siguin adaptats i han de disposar de canviador de bolquers. 
 

➔ 7.4. Àrea de treball intern 
Superfície total de programa: 300 m2 

 
La conformen els espais destinats a la direcció, gestió i administració de la 
biblioteca. És una zona d’ús restringit, però cal que estigui ben comunicada 
amb les diferents àrees de servei públic i també amb la zona d’entrada de 
material. 
 

Àrea de treball intern 300 m2 

Despatx de direcció 20   
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Espai de treball intern 100   

Sala de reunions 25   

Espai de descans del personal 30   

Dipòsit documental 100   

Magatzem logístic 25   

      
      
 
Despatx de direcció  (20 m2) 

Equipat amb taula de despatx i taula de reunions, a més de 
prestatgeries i armaris per a material divers. 

 
Espai de treball intern  (100 m2) 

Lloc on es fa el procés de selecció, adquisició i incorporació de 
documents al fons de la biblioteca i es preparen per a posar-los a 
disposició del públic. També s’hi fan tasques administratives i de 
gestió, i treballs de preparació i programació de les activitats de 
foment que la biblioteca organitza. 

 
Disposarà de zones de treball individual en taules equipades amb les 
connexions informàtiques necessàries i mobiliari de suport. Tindrà 
prestatgeries i armaris per al material. També caldrà disposar d’una 
taula alta de treball i tamborets. 
 
S’ha de preveure la circulació de carros i l’entrada i sortida de 
material (recepció, processament, distribució cap a les diferents 
àrees). 

 
Sala de reunions  (25 m2) 

Per a les necessitats de l’equip o per fer reunions amb persones 
d’altres institucions amb les quals es planteja alguna iniciativa en 
comú, per atendre personal que fa una visita de tipus tècnic a la 
biblioteca, entre d’altres. 

 
Espai de descans del personal (30 m2) 

Ha de ser un espai acollidor, preferentment amb contacte visual amb 
l’exterior. Estarà equipat amb pica amb aigua freda i calenta, 
frigorífic, microones, cafetera, taules i cadires i alguna butaca o sofà, 
i armaris amb pany per guardar els objectes personals. 

 
Dipòsit documental (100 m2) 

Espai on es fa la recepció del material i es conserva el material que 
no és de lliure accés. Ha de tenir accés directe a la zona de càrrega i 
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descàrrega de material. Es configura com una extensió de l’espai de 
treball intern, amb el qual ha d’estar ben comunicat. 
 
Estarà equipat amb armaris compactes i cal preveure la seva 
instal·lació com a part de l’estructura. Hi haurà un taulell de treball 
amb una zona per a tamborets alts i una zona habilitada per a cadires 
de rodes. 

 
Magatzem logístic (25 m2) 

Espai de magatzem de material no documental necessari per al 
funcionament de la biblioteca. 
 

Els lavabos per a ús del personal seran adaptats. Han de disposar de 
dutxa i estaran situats dins de la mateixa àrea de treball intern. 

 
7.5 Quadre resum de superfícies 

Atri. Acollida i promoció 680 m2 

Accés i acollida 100   

Novetats i actualitat 150   

Espai polivalent (inclou magatzem) 160   

Espai expositiu 40   

Espai de suport 60   

Espai de formació 50   

Espai per a entitats 50   

Cuina 20   

Espai amb màquines vending 30   

Zona de descans 20   

Àrea general 1.590 m2 

Fons de ficció i no ficció 900   

Col·lecció Local i altres fons 80   

Zona de silenci 60   

Diaris i revistes 125   

Música i imatge 125   

Espai  de creació / taller / lab 50   

Espai casual pels joves 100   

Sala de reunions o treball en grup 50   

Sales d’estudi 2 x 25 50   

Espai de coworking 50   

Àrea per infants i famílies 425 m2 

Fons de coneixement i de ficció 300   
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      Espai per a petits lectors     

      Espai per a nens més grans     

Espai per activitats 70   

Espai de suport 30   

Espai per al personal 25   

Àrea de treball intern 300 m2 

Despatx de direcció 20   

Espai de treball intern 100   

Sala de reunions 25   

Espai de descans del personal 30   

Dipòsit documental 100   

Magatzem logístic 25   

TOTAL SUPERFÍCIE DE PROGRAMA 2.995 m2 
 
8. Espais de circulació i instal·lacions 

 
Juntament amb els serveis sanitaris, els espais de circulació i les instal·lacions 
representen un increment en metres quadrats d’entre un 20 i un 30% sobre la 
superfície de programa. La superfície de programa equival a l’espai net per a la 
prestació de serveis del conjunt d’àrees funcionals de la biblioteca. 
 
S’hi inclouen la zona per a instal·lacions, que acollirà els quadres generals i 
armaris, màquines de regulació de sistemes, d’aire condicionat, aigua, etc., i que ha 
d’estar  degudament senyalitzada, i l’espai per al material i els estris de neteja 
Pel que fa a les instal·lacions, és especialment important destacar allò que fa 
referència a la informàtica. Cal estudiar bé les necessitats d’un projecte 
d’aquestes característiques, per garantir el seu correcte funcionament i assolir el 
grau de flexibilitat que aquest Programa Funcional planteja. Les consideracions 
bàsiques serien disposar d’un espai adequat i suficient on situar el centre de dades, 
i d’un sistema de cablejat ben dimensionat, estructurat i accessible. 
 
També hi ha d’haver un espai específic per a ús del personal de neteja i 
manteniment amb armaris amb pany i clau, lavabo i WC. 
 
9. La col·lecció 
 
Actualment la col·lecció de la Biblioteca de Banyoles està formada per un fons de 
més de 60.000 volums, una part dels quals no són de lliure accés. Cal fer una 
valoració del fons actual per retirar possible material obsolet o malmès i 
complementar i actualitzar determinats àmbits. La col·lecció ha de donar resposta a 
les necessitats culturals, formatives i informatives del conjunt de persones que 
viuen a la ciutat i la comarca.   



 
 
 
 

73 

 

 
El dimensionament sobre el qual s’ha treballat el Programa Funcional se situa en un 
escenari poblacional de 30.000 habitants. En aquest escenari, i d’acord amb els 
estàndards normatius, el fons documental de lliure accés seria: 
 
La biblioteca disposarà d’accés a recursos digitals, a fons de la Central de Préstec i 
Serveis Especials del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, i a altres fons a 
través del préstec interbibliotecari. La col·lecció inclourà material en diverses 
llengües, llibres de lectura graduats per nivells, novel·les, entre d’altres. 
 
És important destacar també la disponibilitat de les col·leccions de les biblioteques 
del Museu Arqueològic, del Museu Darder i de l’Arxiu Comarcal. 
 
Pel càlcul de metres lineals de prestatgeria s’estimen 35 documents per metre lineal 
per al fons de l’Àrea general, i 40 documents per metre lineal per al fons de l’Àrea 
infantil, 50 documents/metre lineal pel fons del Dipòsit documental. 
 
10. Mobiliari i senyalització 
 
En uns espais que es plantegen molt diàfans, el mobiliari i la senyalització 
adquireixen un paper rellevant. Cal prioritzar les necessitats dels usuaris. La 
tipologia i distribució del mobiliari ha de facilitar diferents experiències i possibilitats 
de lectura i de treball. 
 
Cal fer un projecte específic de mobiliari que valori noves tècniques de presentació 
dels fons. Un cop iniciada la construcció del nou equipament i feta l’estructura, és 
un moment idoni per començar a treballar el projecte de mobiliari, i l’encàrrec es 
podria incloure en el concurs per al projecte bàsic i executiu. També caldrà fer un 
projecte de senyalització interior una vegada es disposi del projecte de mobiliari o 
fer-los tots dos de manera simultània. 
 
Algunes consideracions sobre el mobiliari: 

Fons documental de lliure accés 
 

Ràtio: 2 ítems per habitant 

Fons general total 36.000
    Coneixements 19.800
    Ficció 9.000
    Música i imatge 7.200
Fons infantil total 9.000
    Coneixements 3.250
    Ficció 4.500
    Música i imatge 1.250
 
FONS total 45.000
TÍTOLS de diaris i revistes 
 

180
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Prestatgeries 

D’acord amb el que indica l’apartat sobre Accessibilitat i confortabilitat, 
excepte a l’espai del dipòsit documental, en el qual les prestatgeries poden 
ser compactes i d’alta densitat, a la resta d’àrees s’ha de procurar que les 
alçades màximes i mínimes no representin cap dificultat per accedir a la 
col·lecció a les persones amb diferents capacitats i nivells de mobilitat. 
 
Per facilitar la consulta i la circulació de persones, la distància entre 
prestatgeries ha de ser àmplia. En cap cas ha de ser inferior a 1,50 metres. 
 
Per procurar la transparència dels espais interiors, l’alçada recomanada és 
d’1,50 metres per a tots els espais centrals, i d’1,80 metres com a màxim 
per a algun àmbit  específic. El prestatge inferior ha d’estar a una alçada 
mínima de 20 cm del terra. 
 
A l’Àrea infantil l’alçada recomanada és d’1,20 metres per a tots els espais 
centrals i d’1,50 metres com a màxim en algun àmbit específic. El prestatge 
inferior també ha d’estar a una alçada mínima de 20 cm del terra. 
 
En totes les àrees públiques, les prestatgeries han d’incorporar algun 
sistema per exposar i destacar documents. 
 
El mobiliari per a diaris i revistes ha de facilitar l’exposició dels números més 
recents i l’emmagatzematge dels números anteriors. També serà especial el 
mobiliari per exposar els fons de música i imatge, i hi haurà material 
específic per exposar còmics, àlbums il·lustrats i llibres de gran format en els 
espais que correspongui. 
 

Punts d’atenció i informació 
Han de facilitar el contacte visual i el diàleg entre els usuaris i el personal de 
la biblioteca, i han de complir amb la normativa d’accessibilitat, ergonomia i 
salut laboral. 
 
És important que disposin d’anells/bucles magnètics per facilitar la 
comunicació amb les persones amb problemes d’audició. 
 

Pel que fa als punts de consulta i lectura formats per mobiliari formal i informal 
es fa una estimació inicial de 140 punts (estimació que caldrà valorar i concretar en 
la mesura que es defineixi el projecte arquitectònic). 
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11. Recursos humans 
 
D’acord amb les normes de referència, la plantilla recomanada hauria d’estar 
formada per: 
 

  Equip format per 10-12 efectius / persones  
  Director bibliotecari 1 
  Bibliotecaris 2 
  Tècnics auxiliars 6 - 8 
  Ajudants de servei 1 

  Hores d’obertura del servei: 40 hores setmanals  
  

 
Caldrà valorar i concretar aquest equip en funció de la configuració final de 
l’equipament i l’abast i la tipologia de serveis a prestar. També els perfils 
professionals en funció de les noves necessitats (per exemple, personal informàtic o 
professionals de l’àmbit social). 
 
12.  Redacció del Programa Funcional 
 
La redacció del Programa Funcional s’ha fet entre els mesos de maig i agost de 
2022, en un període aproximat de quatre mesos. El treball de l’equip redactor s’ha 
complementat amb les sessions de treball en l’àmbit polític i administratiu i amb les 
accions participatives. 
 
En l’àmbit polític i administratiu: 

• 30 de maig. Sessió amb l’equip de la Biblioteca. 
• 20 de juny. Sessió amb tot l’equip de l’Àrea de Cultura. 
• 21 de juny. Sessió amb àrees de l’Ajuntament. 
• 27 de juny. Sessió amb membres de l’equip de govern. 
• 29 de juny. Sessió amb representants dels partits de l’oposició. 

 
En l’àmbit de participació ciutadana: 

• 28 de juny. Sessió oberta a l’Auditori de l’Ateneu. 
• Dotació de la bústia de correu novabiblioteca@ajbanyoles.org per adreçar-hi 

qualsevol consulta o formular propostes sobre el nou equipament. 
• Creació de l’espai web www.novabiblioteca.banyoles.cat amb informació 

sobre el projecte i que es mantindrà actualitzat a mesura que el projecte 
avanci. 

• Enquesta oberta a la ciutadania en la que hi han participat 217 persones i de 
la qual adjuntem el resum de resultats. 
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Resultats procés participatiu de la Biblioteca de Banyoles: enquesta 

  

 
Banyoles necessita 

una nova 
biblioteca? 

Si 
No ha de ser 

silenciosa 
3,34 

Oferir recursos per 
fomentar les arts 

5,88 

 
Hauria de ser un 
espai cultural de 

referència? 
Si 

Una part ha de ser 
silenciosa 

8,50 
Ajudar als ciutadans 
en els seus estudis o 

feina 
7,51 

 
Informació i 
continguts 
culturals 

9,45 
Espais atractius i 

adaptats per a 
totes les edats 

9,50         

 
Col·leccions 
versàtils i 

actualitzades 
9,50 

Oferiment de 
serveis a les 

entitats 
9,13   

 Promoure lectura i 
literatura 

9,75 Fons multilingüe 8,70   

 
Informació, 

orientació, suport 
d'adquisició i 

informació d'ús 

9,40 Servei de cafeteria 6,97   

 
Ajuda en 

l'alfabetització 
tecnològica 

8,23 Obrir al migdia 8,45     

 
Aprenentatge, 

activitats 
recreatives 

culturals i cíviques 

8,74 
Espais de formació 

oberts a tothom 
8,30   

 Promoure diàleg 
social i cultural 

8,60 
Ajudar a la relació 

amb l'administració 
pública 

6,93   

 
Vetllar pel 

patrimoni local i 
conservar memòria 

col·lectiva 

9,10 
Crear "Amics de la 

biblioteca" 
7,66   

 Ha de ser 
silenciosa 

7,81 
Més llibres i 

materials 
7,46   
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13. Calendari 
 
La construcció d’una nova biblioteca de les dimensions i característiques de la de 
Banyoles és un procés que se sol completar en un període d’entre quatre i sis anys. 
 
 

2022 FASE 1 Redacció Programa Funcional 
  Maig – Agost Redacció del Programa Funcional 
  Agost Aprovació 
  Setembre / 21 Presentació pública / Museu Darder 
      

2022-2023 FASE 2 Concurs projecte 
    Convocatòria concurs projecte 
    Adjudicació del projecte guanyador 
      

2023-2024 FASE 2   

    Tancament i aprovació projecte arquitectònic bàsic 

    
Tancament i aprovació projecte arquitectònic 
executiu 

    Convocatòria concurs d’obra 
      

   
  FASE 3 Obra, mobiliari, senyalització i equipament 
    Adjudicació i execució de l’obra 
    Mobiliari 
    Senyalització 
    Maquinari i equipament 
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14. Diagrama 

La distribució dels espais reflecteix únicament aspectes relacionals. 

Referències 
✔ «Delivering local solutions for public library services (2017)». 

www.local.gov.uk 
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✔ «Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008)». 

www.gencat.cat/cultura 
 

✔ Estévez Lamigueiro, Lluís. La secció de música de les biblioteques públiques 
de la província de Girona: anàlisi i perspectives de futur. Treball de fi de 
Grau en Informació i Documentació. UOC. Curs: 2018/2019. 
 

✔ «Mapa de la lectura pública (2014)». www.gencat.cat/cultura 
 

✔ «Our public libraries 2022. Inspiring, connecting and empowering 
communities (2018)». www.librariesireland.ie 

 
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. 
 
Vots en contra (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=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=54m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=54m38s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=56m58s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=61m20s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=64m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=65m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=66m26s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=67m00s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=70m46s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=71m07s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=75m25s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=78m54s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=81m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau.  

II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

12. MOCIÓ  PRESENTADA PEL GM SUMEM BANYOLES CONTRA ELS DRETS 
SEXUALS I REPRODUCTIUS DE LES DONES I EL COL·LECTIU LGTBIQ+ 
SENSE PRECEDENTS AL MÓN (expedient X2022009468) 

L’alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal, Sra. Rosa M Melero Agea, qui 
fa una lectura de la moció que diu així: 

Ens trobem davant d’una ofensiva contra els drets sexuals i reproductius de les 
dones i el col·lectius LGTBIQ+ sense precedents al món. 
 
Actualment, i gràcies a un reportatge del mitjà de comunicació CRÍTIC, hem sabut 
que el Departament de Drets Socials, des del 2010 i sota el mandat de consellers 
d'ERC i de Junts, ha finançat una organització, la Fundació Pro Vida de Catalunya, 
una de les entitats de referència a Catalunya en el lobby que s’oposa al dret a 
l’avortament.  El col·lectiu forma part del Foro Español de la Família, que a 
l’Estat espanyol ha liderat mobilitzacions per exigir la derogació de la llei que regula 
la interrupció voluntària de l’embaràs i que també és contrària a la llei de 
l’eutanàsia. Concretament, des del 2010 la Generalitat ha atorgat més de 260.000 
euros públics a aquesta entitat i té intencions de continuar fent-ho.  
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Així, que mentre no s’ha estat capaç de garantir de manera real i equitativa l’accés 
al dret a l’avortament, la Generalitat i també alguns ajuntaments han estat 
subvencionat grups que treballen per eradicar aquest dret.  A Catalunya, com a la 
resta dels Països Catalans sota l’administració espanyola, no s’ha integrat la 
totalitat de la pràctica de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) dins de la 
cartera de serveis dels centres sanitaris públics. No s’ha acabat amb la dinàmica de 
realitzar-les a la sanitat privada i una part important de les IVE s’estan 
externalitzant a centres privats especialitzats, fet que ens costa prop de 3 milions 
de les arques públiques cada any, perquè els hospitals públics catalans no estan 
duent a terme IVE quirúrgiques.  

Durant tots aquests anys als territoris rurals, davant l’absència de clíniques 
concertades especialitzades i l’absència d’ASSIR autoritzats per fer avortaments, 
les dones s’han vist obligades a fer molts quilòmetres per poder exercir el seu dret 
a interrompre el seu embaràs. Tot plegat ha generat greus desequilibris territorials, 
ha permès un negoci encobert a la sanitat privada, ha possibilitat un pervers 
greuge classista i ha vulnerat el dret de les dones a ser ateses a la xarxa sanitària 
pública. Una problemàtica que s’ha aguditzat amb l'objecció de consciència de 
moltes professionals, avalada, quan no fomentada, pels patronats dels centres 
sanitaris on, en la majoria de casos, hi és present l’església.  

Per això, i davant d’aquesta ofensiva contra l’avortament, és urgent compartir amb 
totes les forces progressistes l’horitzó de fer dels Països Catalans un referent en la 
garantia dels drets sexuals i reproductius. I això passa per deixar de recolzar a 
través finançament econòmic organitzacions i entitats que atempten directament 
contra els drets humans.   
 
És per això que des del Grup Municipal de Sumem Banyoles - AMUNT proposem al 
Ple de l’Ajuntament de Banyoles que adopti els següents 
 

  ACORDS        
   

PRIMER - Instar a la Generalitat de Catalunya a que deixi de finançar a les entitats 
que tinguin vinculació amb les organitzacions antiavortistes.   
 
SEGON - Instar a la Generalitat perquè elabori un pla d'acompanyament de les 
persones defensores de DDHH vinculades a Catalunya, que s’han vist amenaçades 
amb l’entrada de VOX al Parlament.    

TERCER - Que l’Ajuntament de Banyoles iniciï una revisió dels convenis actuals amb 
entitats i rescindeixi aquells que hagi establert amb entitats que tenen una 
vinculació amb organitzacions antiavortistes.   

QUART- Notificar els acords a la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Drets 
Sexuals i Reproductius.   
 
La moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (16) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 
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GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
Abstencions (1)  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=82m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=82m48s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=83m40s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=86m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM ERC-JUNTS PER BANYOLES, PER 
L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I 
L’AUTODETERMINACIÓ (expedient X2022009467). 

L’alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal, Sra. Rosa M Melero Agea, qui 
fa una lectura de la moció que diu així: 

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés 
democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i 
pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la 
manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins 
arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 
3 d’octubre.   
  
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet 
que va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa 
judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat 
investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones 
afectades, comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable 
d’aquella violència policial ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat 
ascendits, guardonats i condecorats.   
  
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de 
bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament 
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majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i 
ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat 
d’un marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: 
entre el 70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i 
a favor d’una sortida democràtica.   
  
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de 
defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al  
Consell  d’Europa  han  constatat  l’anomalia  democràtica  que  vivim.  
L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una 
excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens –de la guerra bruta a cada 
inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, 
rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a 
l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la 
prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o 
l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra 
cara d’una mateixa moneda.  
  
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta 
a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que 
cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol 
sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de 
resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les 
conseqüències del conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal d’ ERC – Junts per Banyoles 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent :  
 

ACORD 
  

L’Ajuntament de Banyoles, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per 
l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  
  

- L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i 
integral per a totes les persones exiliades, encausades i represió.  
  

- L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de 
resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure 
determinació de la societat catalana.  

  

I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de 
la present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.  
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La moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (16) 

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.  
 
Abstencions (1)  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=86m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=86m52s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=87m40s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=89m07s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=89m27s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=89m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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14. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM ERC-JUNTS PER BANYOLES, DE DEFENSA 
DE LA CREMA DE RESTES VEGETALS ALS MATEIXOS CAMPS DE CONREU ( 
expedient X2022010093). 

L’alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal, Sra. Rosa M Melero Agea, qui 
fa una lectura de la moció que diu així: 

Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar la limitació i 
prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de la 
“Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia 
circular” aprovada pel Congrés de Diputats el passat mes de desembre, amb el vot 
contrari d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
  
Aquesta llei, en el seu article 27 fa referència a la prohibició de crema de restes 
vegetals. Allà s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema de 
residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la 
crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre i quan compti amb la 
corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de 
caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, 
motivant adequadament que no existeixen uns altres mitjans per evitar la 
propagació de plagues...”  
  
Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura les 
cremes de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com 
tota la vida s’ha fet. Aquesta crema ja està regulada per les normes de 
condicionalitat de les ajudes de la política agrària comuna i els diferents Reials 
Decrets espanyols i legislació autonòmica que se’n deriva.  
  
La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o 
silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet que 
suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles 
fòssils, i, per tant, una generació molt elevada de CO . Per no parlar dels costos que 
generaria als pagesos, sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps parcial, 
el fet d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota la vida han fet 
mitjançant la crema manual controlada i segura.  
  
La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que 
permetin als afectats comprar la maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi ha 
el risc real que moltes restes vegetals no siguin tractades als camps i per tant, 
derivin en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors.  
  
A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill 
d’incendis en aquests conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya s’ha 
mostrat contrari a aquesta mesura recollida a la Llei i està intentant cercar  
solucions jurídiques que permetin a la pagesia continuar efectuant les cremes 
segures de les restes vegetals als mateixos camps de conreu.  
  
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal ERC-Junts per Banyoles proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 



 
 
 
 

86 

 

  ACORD 

 
-Sol·licitar al govern espanyol la modificació i adequació normativa per fer possible 
que la pagesia pugui continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals 
als mateixos camps de conreu.  
  
-Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i els grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya.  
 

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

Vots a favor (16) 

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.  
 
Abstencions (1)  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=89m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=89m55s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=90m25s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=92m13s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=93m40s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=94m12s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PRECS I PREGUNTES 

Aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=94m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=94m30s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=103m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=110m35s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=113m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=115m13s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=118m09s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=122m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=122m35s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=126m30s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=128m12s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=132m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=136m47s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=139m44s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=140m39s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=141m44s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=151m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=154m41s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OVEyVDm2Zr4&t=3s#t=157m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:45 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de 
setembre de 2022 ha quedat en 88  pàgines. 
 

 


