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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 7/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 27 de juny de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 21:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 27 de juny de 2022, es reuneixen de 
forma presencial, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 
ASSISTENTS  
 
Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
Rosa Maria Melero Agea  
 
Interventora  
Anna Puig Puigcorbé 
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L’Alcalde, abans de despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia, fa una 
lectura de la Declaració Institucional del 28 de juny de 2022, Dia internacional de 
l’Orgull o per a l’alliberament LGBTI+.  

Es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=01m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit, per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MAIG 
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  30 de maig de 2022 s’aprova  per unanimitat. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=01m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRESIDÈNCIA 

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

L’Alcalde dona compte  dels Decrets d’Alcalde dictats des del numero 2156/2022, 
de 23 de maig de 2022, fins al número 2649/2022, de 17 de juny de 2022, 
accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=02m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

El Ple es dona per assabentat.  
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PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS GENERALS 

 
3. APROVACIÓ DEL CALENDARI OFICIAL DE LES FESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2023 (expedient X2022004533). 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a  la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora delegada 
d’Administració, que fa la següent proposta al Ple: 
 
L’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, indica que les festes laborals 
no poden excedir de catorze a l’any, de les quals dues són locals. I el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, estableix que aquestes dues festes locals es fixaran per 
Ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’ORDRE EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals  a Catalunya per a l’any 2023.  

És competència del Ple proposar les dues festes locals, d’acord amb l’article 46 del 
RD 2001/83, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades 
especials i descansos. 
 
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. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya les festes locals del municipi de Banyoles per a l'any 2023: 
  

-  16 d’agost de 2023 
                                       -  23 d’octubre de 2023 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya així com a les diferents Àrees i Serveis municipals.  
 
Tercer. Fer públic aquest acord en el tauler electrònic municipal per a coneixement 
general.  
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 
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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.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=02m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=02m28s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=02m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

4. APROVACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE CONDICIONS DE TREBALL 
DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, PERSONAL 
FUNCIONARI I LABORAL 2022-2026 (expedient X2022006079). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost, Regidor delegat de Recursos 
Humans, que fa la següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET                                                                                   
 
I. Les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Banyoles, actualment 
es troben regulades dos textos, el “Conveni col·lectiu de treball del personal laboral 
de l’Ajuntament de Banyoles” i el “Pacte de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Banyoles”, aprovats en sessió plenària de 20 d’agost 
de 2004. 
 
Per Resolució del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya 
TRI/3050/2004, de 14 d’octubre s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del 
Conveni col·lectiu, i per Resolució TRI/3247/2004, de 26 d’octubre, s’ordena la del 
Pacte de condicions de treball del personal funcionari.  
 
La publicació del Conveni col·lectiu es va fer en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4259, de data 12 de novembre de 2004, codi de conveni 1700762 , 
i el Pacte de Condicions de treball en el DOGC núm. 4271, de 30 de novembre, amb 
el codi de conveni 1701592. 
 
II. En data 8 de novembre de 2007, registre de l’Ajuntament núm. 13.759, va tenir 
entrada la notificació de denúncia del Conveni col·lectiu i del Pacte de Condicions de 
treball per part del Sindicat Comissions Obreres. Aquesta notificació també es va 
presentar davant dels Serveis territorials del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya en data 14 de novembre de 2007.    
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En data 23 de novembre de 2018 i 16 de setembre de 2019, la Federació de serveis 
a la ciutadania del les comarques gironines del Sindicat Comissions obreres 
comunica el nomenament dels membres que formaran part de la Mesa general de 
negociació de matèries comuns del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de 
Banyoles.  En data 26 de novembre de 2018 es va constituir la Mesa general de 
negociació de les matèries i condicions de treball comuns al personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Banyoles, i en data 16 de setembre de 2019 es va fer 
Mesa General per renovació dels membres, per l’existència de nous representants, 
tant de l’Ajuntament com del personal, sorgits arrel de les eleccions municipals i 
sindicals celebrades l’any 2019.    
 
La mesa general de negociació a partir del moment de la seva constitució va iniciar 
les reunions de negociació per a la redacció d’un nou text que reguli les  condicions 
de treball dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 
 
En aquest sentit la Mesa general de negociació va mantenir reunions en data 28 de 
gener de 2020, 21 de febrer de 2020, 29 de gener de 2021, 11 de juny de 2021, 
13 i 27 de maig de 2022 i 7 de juny de 2022. En aquesta última data també s’ha 
portat a terme l’assemblea de Treballadors convocada per la representació dels 
treballadors per exposar el text negociat.  
 
En l’última reunió tots els membres de la Mesa general de negociació han signat el 
text de l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Banyoles 2022-2026, que s’incorpora a l’expedient administratiu. 
 
III. El Reial Decret legislatiu 5/2015 de 31 d’octubre del Text refós de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic reconeix en el seus articles 15 i 31.1 el dret dels empleats 
públics, a la negociació col·lectiva i a la participació en les determinacions de les 
condicions de treball. 
 
L’article 37 del TREBEP estableix les matèries que poden ser objecte de negociació 
a la Mesa general de matèries comuns. I l’article 38.8 del mateix text normatiu 
preveu que els pactes i acords que de conformitat amb allò que estableix l’article 
37, continguin matèries i condicions generals de treball comuns al personal 
funcionari i laboral, tindran la consideració i efectes previstos en aquest article per 
als funcionaris i, a l’article 83 de  l’Estatut dels treballadors per al personal laboral. 
Així doncs, es reconeix la naturalesa jurídica dual dels pactes i acords assolits en 
aquesta mesa, sense que s’exigeixi que es formalitzin en instruments negocials 
separats. 
 
Per tant, les condicions de treball establertes en el pactes o acords comuns 
s’aplicaran directament als funcionaris i personal laboral, sense necessitat de ser 
incorporats als pactes de condicions de personal funcionari o als convenis col·lectius 
del personal laboral. 
 
IV. L’Acord de condicions s’ordena en onze títols, quatre disposicions addicionals, 
una disposició derogatòria, una disposició final i quatre annexos. Els Títols contenen 
les següents matèries: 
 
Títol I:  Objecte i àmbit 
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Títol II:  Condicions de treball: jornada, descansos i festes, permisos i 
llicències, reduccions de jornada i excedències. 

Títol III:  Del règim retributiu 
Títol IV:  Dels instruments d’ordenació dels recursos humans, la selecció, la 

formació, la carrera professional i la provisió dels llocs de treball. 
Títol V:  El règim disciplinari 
Títol VI:  La igualtat de tracte dels empleats 
Títol VII.  Els drets col·lectius dels empleats 
Títol VIII:  De la policia local 
Títol IX: Seguretat, salut i prevenció de riscos laborals. 
Títol X:  Condicions socials. 
Títol XI; Tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Quatre Disposicions addicionals: Desenvolupament Relació de llocs de treball, 
substitució de vacants, elaboració  d’un protocol violència en el treball i revisió del 
“Protocol de  prevenció i abordatge assetjament sexual”. 
 
Disposició final: Relativa al registre, dipòsit i publicació del text. 
 
Disposició derogatòria: Dels pactes i convenis anteriors. 
 
Annex 1:Relatiu a la prestació del treball en règim de teletreball. 
Annex 2:Graus de parentiu 
Annex 3:Horaris especials de treball i horaris especials d’obertura al públics dels 
equipaments.    
Annex 4:Quadrants de servei de la Policia local 

 
V. La negociació col·lectiva dels funcionaris públics, d’acord amb l’article 33.1 el 
TREBEP està sotmesa, entre altres, al principi de cobertura pressupostària. L’import 
dels increments de retribucions, bàsicament del complement de perllongació de 
jornada i de l’import del Plus de tarda del personal de la policia local  puja el 
següent import, en termes anuals i semestrals: 
 

TOTAL ANUAL, EXERCICI 2022 32.070,18 
     

TOTAL SEMESTRE, EXERCICI 2022 16.035,09 
 

En el capítol 1 del vigent pressupost municipal hi ha consignació suficient a les 
partides de totes les àrees afectades per vinculació de crèdits entre partides. 
 
Respecte al complement de disponibilitat del personal de la Brigada, anomenat 
retén de servei, no suposa increment atès que actualment hi havia aprovat 
l’abonament d’un complement de productivitat per dedicació del mateix import i a 
la partida corresponent hi ha consignació adequada i suficient per atendre la 
despesa. Pel que es refereix a les hores extres que s’hagin d’abonar per sortides del 
retén, cal dir que la partida d’hores extres tenia  un saldo inicial per aquest exercici 
de 7.000,00.-€, i a dia d’avui hi ha un  saldo disponible de 6.304,00.-€, per tant, la 
previsió és de crèdit suficient, sense que calgui complementar-la. 
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Pel que es refereix a la possibilitat que el personal laboral pugui sol·licitar el 
reconeixement de serveis previs cal dir que tampoc es pot quantificar atès que 
depèn de la situació de cada treballador respecte a l’administració que ha d’emetre 
el certificat de serveis prestats, amb l’aplicació de la normativa corresponent, Llei 
70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de serveis previs a l’administració 
i Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la 
Llei 70/1978. 
 
El solapament entre torns dels agents de la Policia local, d’acord amb l’Informe del 
cap en funcions no suposa increment retributiu ni de jornada atès que es distribueix 
en el quadrant de treball anual. 
 
VI.- La Secretària municipal i la Cap de Recursos humans de l’Ajuntament han 
emès informe en data 10 de juny de 2022. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable ve configurada essencialment per les següents disposicions: 
 

- Articles 28.1, 37.1, 103.3 i 149.1.18 de la Constitució espanyola. 
- Article 22.2.q) i  92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local.  
- Article 300 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.   
- Articles 15, i Capítol IV, articles 31 a 46 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 31 d’octubre, del Text refós de la Llei de l’Empleat públic (TREBEP). 
- Articles 82 i 83 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel quals 

s‘aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (ET). 
- Articles 225 i 226 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals.  
- Articles 6.3, 7 i 8  de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat 

sindical (LOLS) 
- Article 7 de Llei 9/1987, de 12 de juny d’Òrgans de representació, 

determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei 
de les administracions públiques (LORAP). 

- Articles 5, 6 i 10 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

- Article 9.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

- Article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit 
de convenis i acords col·lectius de treball.  
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I.- NATURALESA DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT. 
 
Els pactes i acords són normes jurídiques derivades de l’autonomia col·lectiva, en 
virtut dels drets dels treballadors públics a la negociació col·lectiva i a la 
representació i participació, regulats a l’article 15,b) i 31.1 i 2 del Decret legislatiu 
5/2015, de 31 d’octubre del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.   
 
Així el punt 8è de l’article 38 del TREBEP estableix que els acord que continguin 
matèries i condicions generals de treball comuns al personal funcionari i laboral, 
tindran la consideració i efectes previstos en aquest article pel personal funcionari i 
a l’article 83 de l’Estatut els treballadors pel personal laboral.  
 
En aquest sentit l’article 83.3 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 
del text refós de l’Estatut dels treballadors disposa que les organitzacions sindicals i 
els empresaris podran elaborar acord sobre matèries concretes, que tindran el 
tractament de conveni col·lectiu. 
 
Per tant, es reconeix la naturalesa jurídica dual dels acords assolits en les meses de 
negociació de matèries comuns, sense que s’exigeixi que els mateixos es 
formalitzin en instruments negocials separats. 
 
Tanmateix la Comissió Jurídics Assessora de Catalunya, ha assenyalat també, en el 
seu Dictamen 131/2014, que  la naturalesa normativa dels acords reguladors de les 
condicions de treball no ofereix dubte en el marc de l’article 38 del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
públic. 
La Comissió Jurídica Assessora s’ha pronunciat en el sentit que els acords 
reguladors de les condicions de treball tenen naturalesa normativa (Dictàmens 
17/2010, 42/2012,111/2013,131/2014 i 88/2018). En aquest sentit la Comissió ha 
assenyalat que: 
 

- “Els acords són els instruments amb què finalitzen les negociacions sobre 
determinades matèries de competències dels òrgans de govern de les 
diferents administracions públiques. 

- La doctrina del Tribunal Constitucional, Sentència 1/2003 , de 16 de gener, 
que admet, en l’Estatut dels funcionaris públics, la concurrència al costat de 
la Llei, de normes de col·laboració o complement, com el reglament i altres 
tipus de fonts normatives, en determinades matèries. És a dir, es reconeixen 
aquests acords com a fonts administratives de segon grau amb capacitat per 
a situar-se en règim d’alternativitat respecte al reglament. 
 

- Els acords col·lectius són una forma d’expressió del dret i una conseqüència 
de l’aplicació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació i 
determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei 
de les administracions públiques. 

 
- La naturalesa jurídica dels acords sobre condicions de treball aprovats per 

l’òrgan competent, és la d’un acte normatiu o una disposició de caràcter 
general de l’Estatut dels funcionaris públics elaborada mitjançant un 
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procediment especial de caràcter convencional, de tipus reglamentari per 
diferent del reglament en sentit propi (sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 10 de març de 1993, 8 de juliol de 1996, de 26 de 
maig i 10 de novembre de 1997, de 22 de setembre de 1999 i 14 d’abril de 
2000).”  
 

Tal i com va assenyalar també la Comissió en el Dictamen 131/2014, la naturalesa 
normativa dels acords reguladors de les condicions de treball no ofereix dubte en el 
marc de l’article 38 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. 
 
II.- VALIDESA, EFICÀCIA I CONTINGUT DE L’ACORD DE CONDICIONS DE 
TREBALL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. 
 
1.- Validesa i eficàcia 
 
D’acord amb l’article 38.4 del RDL 5/2015, del TREBEP, el pactes i acords hauran de 
determinar les parts que els concerten, l’àmbit personal, funcional, territorial i 
temporal, així com la forma  termini de preavís i condicions de denúncia d’aquests.  
 
Tots aquest punts estan inclosos en els articles de l’Acord de condicions, 
concretament l‘article 3 de l’Acord de condicions, disposa que aquest entrarà en 
vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple Municipal i tindrà vigència fins al 31 de 
desembre de 2026, i regula la forma de denúncia del mateix.  
 
Si bé aquest text ha estat elaborat a través d’un procediment especial, fruit d’un 
procés de negociació i d’ acord entre els representants de l’administració i els 
representants del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament, en el marc de la 
Mesa de Negociació de matèries comuns, d’acord amb l’article 38.3 del RDL 5/2015 
de TRBREP, per a la seva validesa i eficàcia, serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pels òrgans de govern de les administracions públiques. En 
aquest cas correspon l’aprovació de l’Acord pel Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’ 
article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.   
 
Una vegada aprovat pel Ple de la Corporació s’haurà de remetre l’Acord de 
condicions al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya  per tal que 
aquest ordeni el registre, dipòsit i la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 38.6 de RDL 5/2015, 
del TREBEP. 
 
2. Contingut 
 
 Jornada laboral i calendari: 

L’article 94 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local 
disposa que la jornada de treball dels funcionaris locals serà la mateixa que la dels 
funcionaris de l’Administració de l’Estat. L’article 3 de la Resolució de 28 de febrer 
de 2019, sobre jornada i horaris del personal al servei de l’Administració General de 
l’Estat, estableix que la durada de jornada general serà de 37 hores i mitja 
setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, que equival a 1.642 
hores. 
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Per altra banda l’article 47 del RDL 5/2015 del TREBEP disposa que les 
administracions públiques establiran la jornada general i les especials de treball 
dels seus funcionaris públics. La Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2018, a la Disposició addicional cent quaranta-quatre, 
va establir que la jornada de treball general del sector públic suposa una mitjana 
setmanal de trenta-set hores i mitja, no obstant això, preveu que cada 
administració pública pugui establir en els seus calendaris laborals, prèvia 
negociació col·lectiva, altres jornades de treball diferents de l’establerta amb 
caràcter general. Tanmateix, l’apartat dos d’aquesta Disposició addicional, estableix 
expressament el caràcter supletori per l’ administració local de la regulació estatal 
de jornada i horaris, en tant que aprovi una regulació de la seva jornada i horari 
previ acord de negociació col·lectiva.   
 
L’Ajuntament de Banyoles, al complir les condicions assenyalades a la DA 144 de la 
LPGE 2018 dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la 
despesa, va negociar el règim de la jornada anual en la mesa General de matèries 
comuns de 13 de juliol de 2018, acordant una jornada setmanal de 37,5 hores 
setmanals , excepte en el període de 21 de juny a 30 de setembre que seria de 35 
hores setmanals. Aquest acord es va aprovar en sessió plenària de 30 de juliol de 
2018 i es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 153, de 8 
d’agost. El període de 35 hores setmanals es va ampliar d’1 de juny a 30 de 
setembre, per acord de Mesa general de 26 d’abril de 2019. Es va aprovar en sessió 
plenària de 29 d’abril de 2019, i es va publicar en el BOP de Girona núm. 97 de 21 
de maig de 2019. 
 
Tanmateix, amb l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat a l’ocupació pública per 
sota del 8%, a l’Oferta pública d’ocupació dels anys 2019, 2020 i 2021 l’Ajuntament 
va incloure totes les places permeses d’acord amb la taxa de reposició ordinària per 
cada exercici i va convocar els processos d’estabilització corresponents d’acord amb 
la normativa d’aplicació. Les Ofertes públiques dels exercicis 2019 i 2021 estan  
totalment executades i finalitzats els processos selectius. La de l’exercici 2020 està 
parcialment executada. L’oferta pública de l’exercici 2022 inclou, dins de la taxa de 
reposició ordinària, totes les places que permet la taxa de reposició i també els 
processos d’estabilització d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 
Mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. 
 
D’acord amb l’informe econòmic-financer del Pressupost municipal de l’exercici 
2022, es preveu el compliment dels paràmetres del nivell d’endeutament i 
pagament mig a proveïdors d’acord amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera i la  Llei de racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
local i normativa de desenvolupament. No obstant, respecte a l’estabilitat 
pressupostària s’informa que en cas que s’executés tota la despesa prevista, així 
com l’ingrés, no es compliria amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària en termes 
de capacitat de finançament. Actualment s’ha prorrogat la suspensió de les regles 
fiscals, pel que d’ acord amb aquest informe econòmic-financer, de consolidar-se en 
l’execució del pressupost a nivell de despesa executada i ingrés reconegut, no 
implicaria l’adopció de mesures correctives.   
 
 
 
 
 Vacances, permisos, llicències i reduccions de jornada 
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La principal normativa que recull les bases estatals en matèria de funció pública i 
concretament pel que fa al règim de vacances, permisos i reduccions de jornada 
dels empleats públics és el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. L’article 
3 d’aquesta norma disposa que el personal funcionari de les entitats locals es regeix 
per la legislació estatal que sigui aplicable, de la qual forma part d’Estatut bàsic i 
per la legislació de les comunitats autònomes, amb respecte a l’autonomia local. 
 
Així, les normes amb rang de llei que desenvolupen la normativa bàsica estatal en 
relació amb el personal de les administracions públiques catalanes son el Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública i la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral del personal de les administracions públiques de Catalunya. La 
disposició addicional primera de la Llei 8/2006 estableix l’aplicació al personal 
laboral de les administracions públiques d’acord amb el que estableixen els 
convenis col·lectius corresponents, pels als quals la llei esdevé principi orientador. 
 
En aquest sentit cal tenir en compte el que disposa l’article 300 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 quan estableix que “El règim estatutari dels 
funcionaris locals pel que fa a l’adquisició i pèrdua de la condició de funcionari, les 
situacions administratives, els drets sindicals i de participació, les vacances, les 
llicències i els permisos, els deures i les responsabilitats i el règim disciplinari han 
de ser idèntics als dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Per altra banda l’article 92 de la Llei estatal 7/985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local preveu que els funcionaris al servei de l’Administració local es 
regeixen, en el que no disposa aquesta Llei, pel Reial Decret legislatiu 5/2015 de 31 
d’octubre, pel quals s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per 
la restant legislació de l’Estat en matèria de funció pública, així com per la legislació 
de les comunitats autònomes, en els termes de l’article 149.1.18 de la Constitució.         
 
També cal tenir en compte la doctrina establerta en la sentència del Tribunal 
Constitucional núm. 156/2015 de 9 de juliol de 2015, que en el seu fonament 
jurídic 8, després de realitzar l’enquadrament competencial de la matèria objecte 
del recurs dins l’àmbit referit al règim jurídic dels funcionaris públics (art. 149.1.18 
CE) disposa que: 
 
“Asimismo, debemos señalar que también quedan encuadradas en el título 
competencia del mencionado artículo 149.1.18 Ce las previsiones relativas a los 
permisos y vacaciones de los funcionarios comunes a todas las administraciones 
públicas (....). 
Ahora bien, el título competencial del artículo 149.1.18 CE no puede amparar una 
regulación que agote el contenido de los referidos permisos, licencias o vacaciones 
hasta el punto de no permitir a las Comunidades Autónomas el ejercicio de sus 
competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de esta materia. Las 
Comunicades Autónomas y, particularmente en lo que atañe a este recursos, la de 
Andalucía, ha asumido competencias de desarrollo legislativo y ejecución en 
materia de función pública, por lo que habrá de disponer también esta de un 
ámbito competencial propio que le permita desarrollar y aplicar el régimen 
estatutario de los funcionarios públicos al desenvolvimiento de  sus actuaciones 
públicas y al ejercicio de sus competencias.  
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(...) 
Sin embargo, la duración de tales permisos o licencias de los funcionarios públicos 
entra dentro de lo básico, correspondiendo al Estado su fijación, en la medida en 
que, a través de las bases, se establece un régimen jurídico común, tanto de los 
diferentes conceptos de ausencia temporal justificada al puesto de trabajo, como de 
la duración de aquellos. Con tal planteamiento no se consigue otro objetivo que 
lograr una mínima y fundamental homogeneidad en este aspecto sustancial del 
régimen funcionarial que es de los permisos y vacaciones, sin que tal delimitación 
impida a las Comunidades Autónomas el margen de actuación necesario para el 
desarrollo y ejecución de dichas bases, pues permite a aquellas optar por fijar la 
forma y manera de su utilización (…). Es decir, la norma estatal, aun fijando la 
duración de los diferentes tipos de permisos, no cierra toda posibilidad de 
desarrollo y aplicación a las Comunidades Autónomas de la normativa 
básica estatal sobre esta materia.”      

 
 Règim retributiu 
 
Respecte al règim retributiu de tots els empleats públics de l’Ajuntament s’acorda 
que tindran l’estructura legalment establerta amb caràcter bàsic per a la funció 
pública. Per tant, s’equipara l’estructura de la retribució del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 
 
Respecte a l’import d’aquestes i a l’increment que puguin tenir es fa una remissió 
expressa a la corresponent Llei de Pressupostos generals de l’estat que es dicti per 
a cada exercici. 
 
Un dels aspectes importants a destacar en aquest apartat és que s’ha introduït el 
dret del personal laboral a sol·licitar el reconeixement de Serveis previs a altres 
administracions als efectes de triennis d’acord amb l’establert a la Llei 70/1978, de 
26 de desembre de reconeixement de serveis previs a l’administració pública. 
Aquesta normativa estableix el dret al personal funcionari, i ara amb l’acord de 
condicions s’amplia aquest al personal de l’Ajuntament de règim laboral. 
 
Tal i com es desprèn de l’article 7 del TREBEP i 3.1 del Text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, la normativa aplicable al personal laboral de les administracions 
públiques, és en primer lloc tant els articles generals referits als “empleats públics” 
com els adreçats al personal laboral del Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic. En segon lloc les normes de l’Estatut dels treballadors i altra normativa 
laboral concordant. En tercer lloc els convenis col·lectius aplicables. I en quart lloc 
el contracte individual de treball, i la costum local i professional en base a l’article 
3.1 i 15 del TRET.   
     
Així, l’article 27 del TREBEP disposa que les retribucions del personal laboral es 
determinaran d’acord amb la legislació laboral, el Conveni col·lectiu que li sigui 
aplicable i el contracte de treball, respectant en tot cas l’establert a l’article 21. I 
per la seva banda l’article 26.3 del TRET  disposa que mitjançant negociació 
col·lectiva, o en el seu defecte, contracte individual, es determinarà l’estructura del 
salari. 
 
Per tant, la voluntat de l’Acord de condicions és la d’equiparar l’estructura de les 
retribucions i les condicions de treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament.   
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D’acord amb l’article 37 del TREBEP, que estableix les matèries objecte de 
negociació, s’inclou “La determinació i aplicació de les retribucions 
complementàries”. En aquest sentit el text de l’acord inclou un nou import 
corresponent a una jornada superior a l’ordinària, i un complement de 
disponibilitat/reten setmanal pel personal de la Brigada municipal. Es tracta de 
retribucions complementàries necessàries en el desenvolupament del les funcions 
del lloc de treball.  
 
3.- Registre, dipòsit i publicació de l’Acord de condicions de treball 
 
Perquè l’acord de condicions tingui validesa i eficàcia i, per tant, es pugui aplicar, 
cal la seva aprovació pel Ple de la Corporació. No obstant, d’acord amb el punt sisè 
de l’article 38 del Reial decret legislatiu 5/2015 del TREBEP, una vegada ratificat 
l’acord s’hauran de remetre a l’oficina pública de l’administració competent. 
Aquesta serà qui ordenarà el registre, dipòsit i publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i la seva inscripció en el Registre de Convenis i acords. 
Aquesta autoritat a Catalunya és el Departament de Treball de la Generalitat, 
d’acord amb les competències previstes a l’article 170.1.j) de la Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatura d’Autonomia de Catalunya. 
Aquesta remissió cal fer-la de manera electrònica al Registre electrònic de convenis 
i acords col·lectius de treball d’acord amb el que disposa el Reial decret 713/2010 
de 28 de maig.  
 
4.- Competència 
 
L’òrgan competent per aprovar l’Acord de condicions de treball dels empleats de 
l’Ajuntament de Banyoles, 2022-2026, és el Ple de la Corporació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
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 l’acord regulador de condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Banyoles. Personal funcionari i laboral 2022-2026, d’acord amb 
el text aprovat i signat per la Mesa general de matèries comuns en data 7 de juny 
de 2022. 
 
Segon.- La remissió de l’Acord regulador de condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Banyoles. Personal funcionari i laboral 2022-206, al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per al seu registre, dipòsit i 
publicació en el butlletí oficial corresponent per l’aplicatiu de registre telemàtic de 
convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat social, d’acord amb el Reial 
Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic de convenis i acords de 
condicions. 
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Tercer.- Publicar a la seu electrònica l’Acord regulador de condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Banyoles. Personal funcionari i laboral 2022-
2026 d’acord amb l’article 9.1.i) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

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

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

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=03m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=03m15s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=05m47s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=05m59s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=08m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA 
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL SERVEI D’URBANISME  (expedient 
X2022005692). 

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

ANTECEDENTS DE FET                                                                                   
 
1. L’Ajuntament de Banyoles, mitjançant escrit amb registre de sortida municipal 
2022005728 de data 30 de maig, va sol·licitar la col·laboració del Consell Comarcal 
per a la prestació per part d’aquesta Corporació dels serveis tècnics propis  
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d’Arquitecte municipal, atès que, de forma temporal, no disposa dels mitjans 
tècnics idonis per exercir les esmentades tasques, amb motiu del permís de 
paternitat, vacances, així com altres permisos derivades d’aquesta situació de 
l’Arquitecte municipal. 
 
2. La proposta de Conveni amb el CCPE per a l’assistència tècnica a l’Àrea de 
Serveis territorials, Servei d’urbanisme, especialment per a la prestació dels serveis 
d’Arquitecte municipal, preveu que el Consell Comarcal prestarà aquesta assistència 
mitjançant l’assignació d’un tècnic/a amb una dedicació de dos dies a la setmana 
(14 hores), pel període de 28 de juny al 31 de desembre de 2022. 

 
3. L’Ajuntament assumirà el cost efectiu de la prestació del servei, que serà per un 
import de 12.200,00.-€ a satisfer una vegada finalitzada l’assistència, prèvia 
presentació per part del Consell de la liquidació efectiva del cost corresponent 

 
4. Consta a l’expedient l’informe de data 10 de juny de 2022 emès per la Cap de 
Recursos humans, amb nota de conformitat 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. 

 
 
 
 



 
 
 
 

16 

 

II. D’acord amb l’article 85 del TRLMRLC correspon a la comarca realitzar activitats i 
prestar serveis públics d’interès supramunicipal, assegurar l’establiment i 
l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca, i l’exercici 
de les competències municipals, en els termes establerts pel TRLOCC i per la 
legislació de règim local, entre d’altres. 
 
Per la seva banda, el TRLOCC, regula específicament l’organització comarcal i 
estableix el règim jurídic dels consells comarcals, regula en el seu títol IV les 
competències comarcals, l’article 25 estableix que correspon a la comarca, entre 
d’altres, l’exercici de les competències que la pròpia llei li atribueix en matèria de  
“cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que 
estableix l’article 28 ”, i les que “li deleguin o li encarreguin” de gestionar els 
municipis, les quals s’han d’acompanyar de la transferència dels recursos necessaris 
pel seu exercici; i que, en l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer 
obres i prestar serveis, d'acord amb els requisits que estableix la mateixa Llei. 
 
En concret, l’article 28 de la referida normativa disposa que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis com a 
competència pròpia. 
 
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 Consell Comarcal del Pla 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  
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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. 
 
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.- Encarregar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany la prestació 
d’assistència tècnica al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant 
l’ assignació d’un/a Tècnic/a Arquitecte/a amb una dedicació de dos dies a la 
setmana (14 hores), pel període de 28 de juny a 31 de desembre de 2022.   
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la prestació d’assistència tècnica d’un/a 
arquitecte/a a l’àrea d’urbanisme, el qual s’adjunta com a annex en aquest acord.  
 
Per part de l’Ajuntament la Comissió de seguiment estarà formada per l’Alcalde o 
Regidor en qui delegui. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 12.200,00.-€ a nom del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany (núm. d’operació prèvia 920220001777) pel 
cost efectiu de la prestació de l’assistència tècnica al Servei d’Urbanisme , 
mitjançant l’encàrrec de gestió a dalt esmentat, que s’haurà de formalitzar 
mitjançant conveni interadministratiu, amb càrrec a la partida pressupostària 
“2022.23.15100.46500.Urbanisme. Prestació de serveis d’interès comú”. 
    
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 Consell Comarcal del Pla de l’Estany i comunicar-
lo a l’Àrea d’ Intervenció i al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament. 
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Sisè.- Publicar el Conveni de col·laboració al web de Registre de Convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de 
Transparència. 
 

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

Vots a favor (17) 

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

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

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

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=11m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=11m15s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=11m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  (expedient 
X2022006351). 
 
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. 2022DECR002489, de data 10 de juny 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 d’abril 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). 
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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 
90.687,38 €, d’acord amb el següent detall: 
 
Núm. 
Operacions 

Núm. Relació 
Data 
relació 

Concepte 
Import Brut 

 
73 

 
F/2022/38 

 
23/05/22 

Subministrament elèctric 
consum abril  2022. 

 
90.687,38€ 

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

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
Abstencions (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=12m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=12m15s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=12m52s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=12m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 31/2022, 
PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES (expedient 
X2022006459). 

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

Vist l’informe/proposta de modificació de crèdits, per transferències entre partides 
de l’Àrea de Participació Ciutadana en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit 
consignat en diferents partides del Pressupost de 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i, sobre la base d’aquests antecedents, i 
amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Econòmics, es 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 31/2022, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 179 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següent quadre: 
 
Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

51 33819 48944 
Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri St. 
Pere – Festa de Barri 

-1.300,00  

51 33819 48945 
Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri 
Can Puig – festa de Barri 

-700,00  

51 33819 48947 
Festes de Barris. Assoc. Veïns Barri 
Canaleta – Festa de Barri 

-400,00  

51 33819 48949 
Festes de Barris. Confr. Santa Abdó i 
Senén. Creu del Terme 

-500,00  
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52 
 

49102 22602 Comunicació. Publicitat i propaganda  2.900,00 

      TOTAL -2.900,00 2.900,00 

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

Vots a favor (9) 

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

Vots en contra (5) 

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=RDi5CQhRuow&t=261s#t=13m13s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=13m20s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=14m09s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=14m12s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=15m16s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=15m38s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=16m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 32/2022, 
DE SUPLEMENTS DE CRÈDITS I DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS (expedient 
X2022006487). 

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.  
 
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 € 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2021, d’import 1.615.411,89 € 
 
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. 
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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 Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 32/2022 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: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

31 15330 22706 Pavimentació VP. Pla de Mobilitat 60.000,00 

52 49101 62300 Ràdio Banyoles. Adquisició d’una taula de so 12.000,00 

40 33210 62242 
Biblioteca. Adquisició espai comunitari 
Biblioteca 40.000,00 

31 15320 62300 
Pavimentació VP. Projecte control accés 
diferents zones 200.000,00 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 312.000,00 

     

SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

60 43111 48915 
Fira Sant Martirià. Assoc. Fira Sant Martirià – 
Org. Mostra de races 12.000,00 

23 15210 62202 Habitatge. Adq. I adeq. Pisos socials 80.000,00 

23 15100 22706 Urbanisme. Estudis i treballs tècnics 60.000,00 

40 33350 22799 Can Tarradas. Contr. Prest. Serveis Exposicions 8.000,00 

21 16200 22602 Residus. Campanya sensibilització 25.000,00 

31 15320 61908 
Pavimentació VP. Reposició i millora de vies 
públiques 240.000,00 

31 15330 21000 
Vies públiques. Rep. Conservació i 
manteniment via pública 50.000,00 

   TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 475.000,00 

     

   TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 787.000,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 

   

Aplicació pressupostària  Import  

11.87000 Rom. Tresoreria per a despeses generals 787.000,00 
  

TOTAL 787.000,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 
per capítols. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (9) 

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

Vots en contra (5) 

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=RDi5CQhRuow&t=261s#t=16m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=17m07s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=19m07s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=19m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=20m04s 
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Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=20m10s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=23m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ 
DE VOLUMS AL PASSEIG DE LA DRAGA (expedient X2021012722). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 11 d’abril de 2022 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla de Millora 
Urbana d’ordenació de volums de la parcel·la ciutadà al Passeig de la Draga, 
21-23, promogut per NAIREX 2001, S.L. i redactat i signat per l’arquitecte 
Sr. Dani Felez Xutglà.  

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 21 d’abril de 2022, en 
el Butlletí Oficial de la Província nº 79 de 26 d’abril de 2022 i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.  

4. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 d’abril de 2022 va 
adoptar l’acord de corregir l’errada detectada a l’acord de Junta de Govern 
Local de data 11 d’abril de 2022, en el sentit que el títol del projecte aprovat 
és “Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums al Passeig de la Draga” 

5. 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 72 de 29 d’abril de 2022 i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.  

6. El termini d’exposició pública va finalitzar el dia 30 de maig de 2022, sense 
que es presentessin al·legacions. 
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7. En data 14 d’abril de 2021 (S2022004000) es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, el qual es va rebre en data 15 de juny de 
2022 (E2022009790) i és favorable. 

8. En data 14 d’abril de 2022 (S2022004020) 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 31 de maig de 2022 
(E2022008652) i es favorable. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

 Articles 8, 55.2 i 3, 65 a 66 ( per remissió de l’article 70), 70, 73 i 74, 78, 
80 a 82,  85, 87 a 89,  90 i 91, 101 i 102, i 106 i 107 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  23, 90 i 91,  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. 

 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. 

 Articles 21.1.j),  22.2.c)  i 47.2 ll) ( a sensu contrari) 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. 
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   Article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional (en relació a l’apartat 3 d) 7.º: “ Aprobación, modificación 
o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística ” ). 

 
La competència per a l'aprovació definitiva d’aquest pla de millora urbana correspon 
a l’Ajuntament, d’acord al que disposa l’article 81.1 c) del TRLUC.  
 
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 de Millora Urbana d’ordenació 
de volums al Passeig de la Draga, promogut per NAIREX 2001, S.L. i redactat i 
signat per l’arquitecte Sr. D.F.X.  
 
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 (5) 

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. 
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El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=27m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=27m26s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=28m14s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=28m19s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=29m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=29m17s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=31m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=34m13s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=36m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

10. APROVACIÓ DELS NOUS NOMENAMENTS DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 
MUNICIPAL DEL NUCLI ANTIC I DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
(expedient X2018005716). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 22 de juny de 2009 va adoptar, 
entre d’altres, en compliment de l’article 11 del Pla Especial del Nucli Antic de 
Banyoles (PENAB) la creació de la Comissió Tècnica Municipal del Nucli Antic i del 
Patrimoni Arquitectònic com a òrgan de caràcter tècnic que té com a missió el 
control de les actuacions al barri vell i en els béns catalogats i els seus entorns, 
vetllant per l’adequat compliment de l’esperit, directrius i objectius de la normativa 
d’aquest pla i amb una tasca d’assessorament a la Corporació Municipal en els 
temes expressats anteriorment.  

 
Els seus components han de ser nomenats pel Ple, a proposta del regidor 
d’Urbanisme. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Article 11 del Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB) 
 
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.- MODIFICAR  la composició de la Comissió tècnica Municipal del Nucli 
Antic i del Patrimoni Arquitectònic que queda integrada pels següents 4 membres 
permanents: 
 

 El Regidor d’Urbanisme, que actuarà com a president de la Comissió 
 El Cap del Servei d’Urbanisme 
 L’arquitecte Municipal 
 El Director o Conservador dels Museus Municipals 

 
També formen part, amb veu i vot,  2 membres que seran designats 
nominativament a proposta del regidor d’Urbanisme. A aquests efectes es nomena 
a: 
 

 El Sr. M.R.G, arquitecte. 
 El Sr. P.S.F,  arquitecte membre del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 

 
La Presidència de la Comissió  podrà convidar amb veu i sense vot les persones que 
cregui convenients, segons els assumptes a tractar, per a una millor comprensió de 
l’assumpte. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquesta incorporació a tots els membres de la Comissió 
Tècnica Municipal del Nucli Antic i del Patrimoni Arquitectònic 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.  

Vots a favor (17) 

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

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
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El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=40m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=40m19s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=41m47s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=41m52s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=42m08s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=42m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau.  

II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM SUMEM BANYOLES, DE SUPORT AL TREN-
TRAM OLOT-BANYOLES-GIRONA  (expedient X2022006696). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que 
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així:  
 
Les comarques de La Garrotxa i el Pla de l'Estany constitueixen unes de les 
comarques més poblades de Catalunya sense ferrocarril, tot i que fins els anys 60 
varen existir dos ferrocarrils econòmics de via estreta, un entre Olot i Girona amb 
pas per Amer, i un altre entre Girona i Banyoles. 

El sistema de transport per autobús que connecta aquestes dues comarques amb 
Girona no ha estat capaç d'atraure viatgers de manera general, amb xifres que 
ronden 1'1-3% del total dels desplaçaments diaris. Aixà aboca residents i visitants 
a haver de buscar, sempre que sigui possible, una alternativa en el vehicle privat, 
amb la despesa econòmica que aixà suposa, tant d'inversió com del manteniment, 
malbaratament energètic, emissions contaminants i d'efecte hivernacle i 
accidentalitat. 

El model de ferrocarril que proposa la Comissió Promotora del Tren Olot-Banyoles-
Girona (OBG) és el tren-tram, un ferrocarril que en entrar als pobles i ciutats es 
converteix en un tramvia i fora d'elles circula com un tren. Es tracta d'un mitjà de 
transport provat arreu d'Europa i per aixà es configura com una alternativa viable, 
sostenible, assequible, accessible, saludable i extremadament eficient en termes 
mediambientals i energètics. A més, per subministrar-se tots els ferrocarrils amb 
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energia 100% renovable certificada, té emissions zero. És el mode de transport que 
pot garantir l'exercici en majúscules del dret a la mobilitat en el corredor Olot-
Banyoles-Girona. 

La ciutadania que viu a les àrees per on passaria el tren-tram podrien anar a 
estudiar, a treballar, a visitar familiars i amics, a l'hospital, a fer gestions a Girona i 
Barcelona, a gaudir de la cultura, de l'oci i la restauració, d'una manera assequible i 
totalment sostenible i segura. Unes 250 000 persones ens veuríem beneficiades al 
llarg de tot el corredor, a més de les moltes persones que visiten la Garrotxa i el 
Pla de l'Estany. 

I és que segons dades d'ldescat, les Comarques Gironines són el segon territori de 
Catalunya, rere l'Alt Pirineu i Aran, amb major número de vehicles per cada 1.000 
habitants, 859. Per revertir-ho cal una aposta decidida per la mobilitat col•lectiva, 
sostenible i eficient, que és l'alternativa real de mobilitat per fer front a 
l’emergència climàtica. 

L'any 2030 Catalunya ha de reduir les seves emissions climàtiques en un 55% i per 
assolir aquesta fita el ferrocarril hi ha de jugar un paper protagonista. 

Els promotors de la línia han previst un triple esquema de servei al llarg de la línia: 
servei directe d'Olot i Banyoles a Girona-Renfe; Olot-Banyoles-Girona amb servei 
de tramvia que s'atura a totes les estacions; i un servei urbà a Olot i en el corredor 
Sarrià-Girona/Renfe-Montilivi. Amb unes bones freqüències que milloren de forma 
molt substancial l'actual servei interurbà i urbà de bus i unes òptimes velocitats 
comercials. Banyoles surt netament beneficiada amb aquesta proposta que permet 
connectar la ciutat amb l'estació de Renfe en menys de 20' i amb Barcelona 
(Sagrera) en menys d'una hora. Tren-Tram Olot-Banyoles-Girona. 

La connexió a Girona-Renfe amb la xarxa ferroviària d'ample ibèric i amb l'ample 
internacional (estàndard), així com l'enllaç a la mateixa estació amb el Tren-Tram 
de la Costa Brava, proporcionarà un potentíssim sistema de transport entre els 
municipis de la Garrotxa, Pla de l'Estany, Baix Empordà, amb Girona, amb 
Barcelona, amb la resta de l'Estat i que ens connectarà amb Europa. L'entrada en 
servei de la nova estació de Sagrera a Barcelona farà possible que les comarques 
gironines estiguin molt més a prop del centre de gravetat demogràfic de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

Tot Europa està apostant pel tren. Per aixà també ho hem de fer a casa nostra. Ara 
és el moment del tren. La crisi climàtica ens constreny i sabem, tant per seguretat 
energètica com per resiliència territorial, que hem de deixar de dependre dels 
combustibles fàssils. Grans inversions en energies renovables es preparen per 
complir els acords de París i aixà generarà una gran oferta d'energia elèctrica de la 
que es beneficiarà el ferrocarril i, en conseqüència, també el medi ambient i la 
salut. 
El 8 de juliol de 2021, arran de la moció Moció II/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre el model i les prioritats en matèria d'infraestructures (núm. expedient 302-
00014/13), es aprovar amb 117 a favor i 17 abstencions iniciar l'estudi de viabilitat 
del projecte de tren tramvia de la Costa Brava [...] amb possibles ramals a 
Banyoles-Besalú-Olot. Ara cal passar a l'acció i les comarques gironines necessiten 
que aquesta aprovació es materialitzi. 

És per això que des del Grup Municipal Sumem Banyoles - CUP AMUNT proposem al 
Ple de l’Ajuntament de  Banyoles que adopti el següent   
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ACORD 

L'Ajuntament de Banyoles, 

I.- Valora positivament la iniciativa presentada per la Comissió Promotora del Tren-
Tram Olot-Banyoles-Girona i reclama l'inici dels estudis de viabilitat necessaris per 
fer possible la millora del dret de mobilitat que aquest projecte d'emissions zero 
suposa per a la ciutadania d'aquest municipi. 

2.- Demana a la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
l'Estat Espanyol l'estudi i l'acord per la previsió dels recursos i la inversió necessària 
per fer possible el projecte de Tren -Tram Olot-Banyoles-Girona. 

3.- Es compromet a facilitar les gestions que competencialment li corresponguin per 
fer realitat el projecte. Banyoles, 20 de juny de 2022 
 
Aquesta 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: Joaquim Callís Fernández. 

El debat d’aquesta moció es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=42m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=42m40s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=45m03s 
Rosa Maria Melero (Secretària) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=45m54s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=47m57s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=48m50s 
Jordi Congost (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=49m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

12. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTSXCAT-
BANYOLES, ERC-JUNTS PER BANYOLES I CP-CONVIVÈNCIA I PROGRÉS, EN 
CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES ALS MUNICIPIS DE 
CATALUNYA (expedient X2022006698). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que 
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així:  
 
Catalunya és la comunitat autònoma amb més ocupacions il·legals d’habitatges. 
Segons les dades del Ministeri de l’Interior publicades el mes de gener de 2022, i 
que recullen els casos fins a setembre de 2021, l’ocupació il·legal d’habitatges a 
Catalunya suposa un 42% del total d’ocupacions a l’Estat espanyol: sobre un total 
de 13.389 casos, només a Catalunya n’hi ha 5.689 i, a la província de Barcelona, es 
concentren 4.229 ocupacions, la qual cosa significa un 74% del total català. I això 
són dades oficials que, segurament no recullen el total dels casos.  
  
Els municipis, especialment els de la província de Barcelona, no som aliens a 
aquesta problemàtica. Els nostres convilatans en sofreixen les conseqüències, bé 
per haver-se vist privats d’un habitatge de la seva propietat a causa d’una ocupació 
il·legal, bé per patir situacions que trenquen la convivència i suposen riscos a la 
seguretat de les persones que conviuen en els barris o comunitats de veïns on es 
produeixen les ocupacions il·legals. Tampoc som aliens a la inseguretat que 
pateixen aquells que practiquen l’ocupació, ja que a l’augment d’ocupació 
d’habitatges s’hi suma una exponencial proliferació d’ocupacions de naus industrials 
o locals comercials incrementa la inseguretat dels mateixos ocupants, és contrària 
als usos del planejament i genera situacions d’infrahabitatge.  
  
Malgrat els esforços de les policies autonòmica i local i de la resta de serveis 
municipals, les ocupacions s’estenen i es multipliquen per tot el territori, sense que 
s’hagin notat avenços en la lluita contra aquest problema molt greu després de la 
Instrucció 1/2020, de 15 de setembre, de la Fiscalia General de l’Estat, sobre 
criteris d’actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de violació 
de domicili i usurpació de béns immobles, ni la Instrucció 6/2020, de la Secretaria 
de l’Estat de Seguretat per la qual s’estableix el Protocol d’actuació de les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat davant l’ocupació il·legal d’immobles.  
  
No s’han dotat als Ajuntaments dels recursos econòmics adequats i suficients a la 
problemàtica existent– que som els que estem a primera fila i lluitant amb aquestes 
situacions – per aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat en 
l’àmbit d’habitatge i exclusió econòmica-social, amb la conseqüència directa que 
aquestes persones es veuen, en molts casos, abocades a ocupar un habitatge de 
manera il·lícita, havent fins i tot de satisfer pagaments per la mediació en l’obtenció 
de l’habitatge a màfies que es beneficien impunement del fenomen. Tots els 
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municipis compartim els problemes d’accés dels nostres veïns i veïnes a l’habitatge 
i hi destinem recursos a aquesta funció social, sovint més enllà de les nostres 
competències i possibilitats pressupostàries.  
  

Els municipis som conscients del drama de moltes famílies que no poden accedir a 
un habitatge. Però les actuacions públiques per redreçar aquesta situació són 
incompatibles amb una situació que frega el descontrol i que implica que alguns 
s’arroguin el dret d’ocupar immobles aliens, menys encara quan aquests «alguns» 
són, de forma cada cop més habitual, autèntiques màfies que a través de la 
comissió del delicte, se n’aprofiten de persones i famílies vulnerables i que generen   
inseguretat i danys a les comunitats de veïns i veïnes. Davant d’aquest panorama, 
es fa necessari reivindicar des del món local mesures més efectives davant les 
ocupacions il·legals d’immobles, així com una major corresponsabilitat dels grans 
tenidors per garantir la funció social de l’habitatge que promou la Constitució.  
  
Calen mesures legals, mesures judicials, millors instruments per a l’actuació policial 
i més recursos per lluitar amb més rigor contra els dèficits residencials a les nostres 
ciutats.   
  

És per tot el que s’ha exposat, i amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de 
la ciutadania, que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles adoptar el següent  

 
ACORD  

  
1.- Requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors a cedir als 
ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits dels quals disposen, 
que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos, a comptar des del 
requeriment de l’administració.  
  
2.- Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, on 
s’integra la Secretaria General d’Habitatge i Inclusió Social, que es doti anualment 
als Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder incrementar els ajuts a 
les persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc 
d’Habitatge Social, mitjançant l’adquisició, reforma o rehabilitació d’habitatges per 
cobrir les necessitats d’aquelles persones que es trobin en situació d’exclusió 
residencial.  
  
3.- Instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que iniciïn una reforma 
urgent de la normativa processal per tal de garantir i donar cobertura a l’actuació 
policial per a les desocupacions d’aquells immobles ocupats il·legalment, en el 
moment en què es tingui coneixement i constància de la comissió d’aquests 
delictes.  
  

4.- Demanar al Consell del Poder Judicial que creï jutjats especials per als delictes 
d’ocupació a les demarcacions on s’acumulen més casos i creació de la figura del 
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Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o del de 
delictes econòmics atès les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, la 
tracta, el blanqueig, etc.).  
  
5.- Que el Departament d'Interior de la Generalitat, juntament amb la resta de 
forces i cossos de seguretat de l'Estat, elaborin amb urgència un Pla Especial de 
Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen amb 
persones i amb les usurpacions d’immobles, etc.  
  

6.- Instar al Govern d’Espanya i als grups parlamentaris que iniciïn una reforma 
urgent de la normativa penal per tal de clarificar la tipificació dels delictes de 
violació de domicili i d’usurpació de la propietat, pel que fa als actes emprats per a 
l’assoliment de la majoria de les ocupacions (força i danys a portes i panys, 
trencament de finestres, accés per balcons, teulades o finestres; butrons, etc.) 
incrementant la penalitat actual d’aquests delictes en els seus tipus bàsics i, en 
especial, introduint un agreujant en cas que la finalitat del delicte sigui el lucre en 
la cessió de l’ús d’immobles sense títol habilitant i es faci en perjudici de famílies en 
situació de vulnerabilitat, fent responsables als autors d’indemnitzar el dany i 
perjudici causat a la propietat i als ocupants en qualsevol cas.  

7.- Donar trasllat dels presents acords per al seu coneixement i amb el màxim de 
respecte a les institucions implicades, als grups polítics del Congrés dels Diputats i 
del Parlament de Catalunya, als Departament d’Interior, Habitatge i millora urbana i 
Departament de Justícia de la Generalitat, a la Fiscalia General de l'Estat, al Consell 
General del Poder Judicial, al Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol i al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
  
 Aquesta moció, 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: Joaquim Callís Fernández. 

En contra (2):  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo. 
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El debat d’aquesta moció es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=49m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=49m34s 
Rosa Maria Melero (Secretària) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=52m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=52m52s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=54m46s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=56m02s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=59m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

Aquest punt de l’ordre del dia es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=59m45s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=59m48s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=68m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=74m04s 
Albert Tubert (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=79m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=80m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=81m46s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=85m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=86m40s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=88m02s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=91m31s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=91m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=92m00s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=93m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=98m01s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=102m15s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=104m06s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=111m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=112m05s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=112m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=113m40s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RDi5CQhRuow&t=261s#t=114m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 20:55 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 
de 2022 ha quedat en 37  pàgines. 
 


