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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  

DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 10/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 28 d’octubre 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 26 DE 
SETEMBRE 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 26 de setembre de 2022 s’aprova per unanimitat. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=03m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PRESIDÈNCIA 

2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 3R TRIMESTRE 
DE 2022 ( expedient X2022010785). 

L’Alcalde dona compte de l’informe de morositat del 3er trimestre de 2022, que diu 
així :  

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de la 
llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
Per tot això : 
 
Es dona compte de l’informe de morositat, corresponent al 3r trimestre de 2022, 
emes pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les 
mesures de lluita contra la morositat. 
 
Segons aquest informe: 
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Pel que respecte a Morositat, el termini mig de pagament del trimestre, a comptar 
des de la data d’entrada de la factura, és de 32,07 dies. 

Pel que respecte al PMP (període mig de pagament de proveïdors), el termini mig 
de pagament del trimestre, de tot el grup, es a dir incloent els consorcis, a comptar 
des de la data d’aprovació de la factura, és de 15,54 dies.  

 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=04m46s 
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’Alcaldia dictats des del número 2022.3760, de 
ata 19 de setembre de 2022, al número 2022.4402, de 20 d’octubre de 2022, 
accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic.  

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=05m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat.  

 
PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA  

DE SERVEIS GENERALS 
 

4. APROVACIÓ  DE LES MESURES DEL PLA D’ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT 
DE BANYOLES (expedient X2022001804). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora delegada de 
Serveis Generals, que fa la següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET 

I. L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per fer 
efectives les iniciatives plantejades pel programa Next Generation fa 
necessària la configuració i el desenvolupament d’un sistema de gestió que 
faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds als serveis de la Comissió 
Europea. 
 
Entre les seves previsions destaca l’obligació que imposa l’article 6 d’aquesta 
Ordre en el sentit següent: amb la finalitat de donar compliment a les 
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obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, 
del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR), imposa a Espanya en relació amb la 
protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del 
MRR, tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les 
mesures haurà de disposar d’un  Pla de Mesures Antifrau que li permeti 
garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons 
corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en 
particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interessos. 

II. El Ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar el dia 28 de març de 2022 la 
Declaració Institucional de l’Ajuntament de Banyoles de compromís en la 
lluita contra el frau. 
 
Mitjançant aquesta declaració ha pres el compromís d’incrementar i 
desenvolupar les mesures adoptades fins a la data, assumint les actuacions 
següents: 

 Elaborar i aprovar una política antifrau.  
 Elaborar i aprovar un Codi de Conducta dels alts càrrecs. 
 Elaborar i aprovar un protocol per atendre denúncies, garantint la 

confidencialitat.  
 Aprovar un programa de sensibilització i formació del personal en 

aquesta matèria.  
 

          Així mateix, l’Ajuntament adoptarà mesures correctores, incloses sancions 
administratives, en els casos de frau que es puguin detectar. Revisarà 
periòdicament la política antifrau i la resta de protocols, la seva eficàcia i el 
grau de compliment. 

En acompliment de l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de Banyoles, és 
necessari aprovar un pla de mesures antifrau per tal de garantir i declarar 
que, en el seu àmbit d’actuació, els Fons s’han utilitzat d’acord amb les 
normes aplicables, en particular en relació amb la prevenció, detecció i 
correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès. 

FONAMENTS DE DRET 

La normativa a considerar és la següent: 

 Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els 
interessos financers de la Unió (Directiva PIF). 

 Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 18 de juliol, de 2018, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió (Reglament Financer de la UE). 

 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen 
sobre infraccions del Dret de la Unió. 

 Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del 
Consell, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.  
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 Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 Real Decret Llei 30/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 Article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno. 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 Article 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 Articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’çu d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 

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 Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Banyoles, que 
comprèn els annexos següents: 

 ANNEX I  - Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI). 

 ANNEX II – Definicions. 

 ANNEX III – Model declaració proveïdor/beneficiari de la subvenció. 

SEGON.-  Comunicar aquest acord  a totes les àrees de l’Ajuntament. 

TERCER.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
Banyoles. 

ANNEX 

PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 

Preàmbul 

1. Objecte.  

2. Àmbit d’Aplicació 

3. Principis rectors. 

4. Comissió Antifrau. 

5. Col·laboració amb la Comissió Antifrau. 

6. Avaluació dels riscos i mapa de riscos. 

7. Formació del personal.  

8. Prevenció de conflicte d’interès. 
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9. Regals i obsequis. 

10. Correcció i sancions. 

Annex I. Model DACI 

Annex II. Model declaració proveïdor/ beneficiari subvenció 

 

Preàmbul 

La prevenció, persecució i reparació del frau és essencial per al compliment dels 
principis que han de regir en les actuacions de l’Ajuntament. L’article 3 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic enumera aquests 
principis, esmentant, entre altres els de transparència, responsabilitat en la gestió 
pública i l’eficiència en la utilització dels recursos públics.  

Per garantir el compliment d’aquests principis, aquesta Política dissuadeix de la 
realització de qualsevol activitat fraudulenta, en fa possible la detecció i estableix 
pautes per investigar els casos, i aconseguir que es tractin adequadament i en el 
moment oportú. Fa especial atenció a l’administració dels recursos econòmics, a la 
selecció del personal, a les convocatòries en les que existeix concurrència 
competitiva i a la contractació. En aquest darrer àmbit, la normativa de contractes 
del sector públic obliga a adoptar “les mesures adients per lluitar contra el frau, el 
favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els 
conflictes d’interès que puguin sorgir en els procediments de licitació” (article 64.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic). 

La integritat, la imparcialitat i l’honestedat són valors que han d’estar presents en 
totes les actuacions de l’Ajuntament. Els càrrecs electes, els alts càrrecs i tot el 
personal han d’observar un alt nivell de responsabilitat jurídica i ètica, actuant en 
tot moment en contra de qualsevol indici o evidència de frau. La Política antifrau no 
pot garantir que s’elimini del tot el risc de frau, però permetrà evitar-lo de forma 
significativa i actuar amb eficàcia en els casos que es puguin produir. 

 

1. Objecte.  

L’objecte d’aquesta Política és establir un marc per a la detecció, la investigació i la 
correcció de les conductes de frau, corrupció i conflicte d’interessos. Així mateix 
estableix la posició ferma de l’Ajuntament contra aquestes pràctiques, en totes les 
seves manifestacions. S’orienta a evitar l'aparició de conductes que no es 
corresponen amb els valors, principis i normes de conducta que han de regir en 
l’exercici de funcions públiques, salvaguardant també la imatge i la confiança en la 
relació amb la ciutadania.  
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2. Àmbit d’Aplicació 

1. Aquesta Política és d’aplicació a totes les actuacions de l’Ajuntament. En 
conseqüència és d’obligat compliment per als càrrecs electes, alts càrrecs i 
empleats de l’Ajuntament amb independència del seu estatut o classe de vinculació. 
Així mateix és també d’aplicació als organismes administratius o altres entitats 
creades o dependents de l’Ajuntament.  

2. Els col·laboradors externs i els proveïdors de béns i serveis han d’assumir els 
principis que figuren en aquesta Política i contribuir a la seva aplicació efectiva. Els 
contractistes i les persones beneficiàries d’ajuts i subvencions d’import superior a 
15.000,00 € presentaran una declaració responsable sobre el compliment de les 
lleis anticorrupció i el seu compromís d'assumir els principis d’aquesta Política 
Antifrau. 

 

3. Principis rectors 

1. Qualsevol cas de frau, presumpció de frau o intent de frau, pràctica corrupta o 
pràctica col·lusòria o conflicte d’interessos és objecte d'una investigació exhaustiva, 
i es tracta fins a determinar-ne les responsabilitats i corregir-ne els efectes en la 
mesura que sigui possible.   

2. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament: 

a) Implementa, manté i actualitza els procediments, i els controls efectius i 
eficaços, de prevenció de frau, corrupció i conflicte d’interessos. 

b) Informa i forma el seu personal, alts càrrecs i càrrecs electes sobre els 
continguts d’aquesta Política i la seva aplicació. 

c) Verifica que s’efectuïn les actuacions previstes en aquesta Política.   

d) Adopta mesures disciplinàries i, quan correspongui, accions legals en l’àmbit 
penal.  

3. L’Ajuntament elaborarà i adoptarà un codi ètic. 

 

4. Comissió Antifrau 

1. Es crea la Comissió Antifrau, amb la funció de prevenció, detecció i correcció del 
frau, la corrupció i els conflictes d’interessos. Integren la Comissió: 

 El/la regidora delegada d’administració general, que la presideix. 
 El/La secretari/a. 
 El/la interventor/a. 
 El/La cap dels serveis jurídics. 
 El/La cap de recursos humans. 
 El/La cap del servei d’urbanisme.  

2.En funció de la matèria s’integraria: 

 El/La cap de serveis a les persones. 
 El/La cap de promoció econòmica. 
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 El/La cap de serveis de tecnologies de la informació i comunicació. 
 El/la cap de seguretat pública. 
 El/la cap de serveis socials.  
 El/la cap de via pública / serveis públics 

3. Es convidarà a la Comissió el/la tècnic/a que pertoqui en funció de la matèria. 

4. Són funcions de la Comissió Antifrau: 

 Promoure la difusió, interiorització i el compliment de la Política Antifrau. 
 Atendre els dubtes que plantegin les persones obligades al compliment de la 

Política.  
 Instruir procediments, d’ofici o a partir de denúncia, per possibles casos de 

frau, tramitar-los i formular propostes de resolució als òrgans de govern de 
l’Ajuntament o de les entitats creades o dependents de l’Ajuntament, segons 
correspongui. 

 Elaborar el mapa de riscos de frau de l’Ajuntament i revisar-lo almenys cada 
dos anys.  

 A petició dels òrgans de govern o de qualsevol servei o àrea analitzar i fer 
propostes sobre la possible existència de conflicte d'interessos. 

 Realitzar una autoavaluació anual de les mesures adoptades. 
 Elaborar memòries i informes sobre la seva activitat i proposar als òrgans de 

govern, si escau, noves actuacions o mesures per afavorir el compliment 
d’aquesta Política. 

5. Els procediments instruïts per la Comissió segueixen les pautes següents: 

 En cas de denúncia s’avalua si ha de ser admesa a tràmit. En cas de no 
admissió es contesta de forma motivada a la persona denunciant.  

 En cas d’admissió de la denúncia o actuant d’ofici, la Comissió requereix 
informació al servei o àrea corresponent i a possibles testimonis o terceres 
persones relacionades amb els fets.  

 La Comissió emet un informe, amb proposta de resolució, en el termini més 
breu possible i en qualsevol cas en el termini màxim de tres mesos a partir 
del coneixement dels fets, prorrogable de forma motivada per dos mesos 
addicionals. 

 L’informe s’eleva a l’alcalde/ssa, juntament amb el detall de les actuacions 
realitzades. 

 L’alcalde/ssa, amb vista a l’informe, ordena les actuacions necessàries per 
sancionar i corregir els fets. N’informa a l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

6. Els membres de la Comissió s’abstindran d’intervenir quan existeixin una o més 
de les circumstàncies indicades a l’article 23 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. Qualsevol interessat podrà recusar a un membre de 
la Comissió d’acord amb l’article 24 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

 

5. Col·laboració amb la Comissió Antifrau 

1. Correspon a cada servei o àrea col·laborar activament en el desenvolupament de 
les funcions de la Comissió Antifrau. El/La cap informarà a la Comissió de qualsevol 
fet o circumstància de la competència de la Comissió.  
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2. Totes les persones indicades a l’article 2.1 d’aquesta Política tenen l’obligació de 
col·laborar activament en la seva aplicació. Han d’informar a la Comissió Antifrau 
de qualsevol fet o circumstància que pugui ser considerada frau, corrupció o 
conflicte d’interessos.  

3. Les denúncies es podran presentar mitjançant el canal de denúncies de 
l’Ajuntament de Banyoles. 

En qualsevol cas en les comunicacions i actuacions derivades de la denúncia 
s’ometran les dades relatives a la identitat de la persona denunciant, protegint-la 
de qualsevol represàlia o perjudici motivat per la denúncia. 

 

6. Avaluació dels riscos i mapa de riscos 

1. Seguint les instruccions de la Comissió, cada servei o àrea avalua els riscos i 
identifica els processos susceptibles de presentar casos d’incompliment de la 
Política Antifrau. En l’avaluació de riscos s’analitzen els procediments que presenten 
més risc de frau, els casos en què poden existir conflictes d’interessos, els resultats 
d’auditories o anàlisi de riscos anteriors i els casos de frau o d’irregularitats que 
s’haguessin produït. S’identifiquen els llocs que han d’actuar amb un marge de 
discrecionalitat en la presa de decisions, verificant que existeix un mecanisme 
adequat de retiment de comptes. 

2. La Comissió Antifrau conjuntament amb el Servei de Contractació desenvoluparà 
un sistema per identificar possibles fraus en la contractació seguint la metodologia 
“banderes vermelles” de la Comissió Europea. 

3. L’avaluació dels riscos s’efectua almenys cada dos anys i, en tot cas, sempre que 
es detecta algun cas de frau o quan hi ha canvis significatius en els processos o en 
la dotació del personal.  

4. A partir de la informació obtinguda, la Comissió Antifrau elabora el mapa de 
riscos de frau, i proposa l’adopció de mesures per reduir el risc màxim possible fins 
a un nivell acceptable. 

 

7. Formació del personal 

1. El pla de formació inclou activitats de formació en matèria de frau, adreçades a 
tot el personal. La formació incrementa la cultura antifrau i ajuda a identificar 
possibles casos de frau. 

2. Tot el personal rep informació sobre els canals per comunicar casos de frau, així 
com la seva obligació d’informar-ne i els procediments que es segueixen d’acord 
amb aquesta Política. Es difonen exemples i bones pràctiques.  

3. El personal de nova incorporació rep informació sobre l’existència d’aquesta 
Política Antifrau i dels documents que se’n derivin o hi guardin relació. 
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8. Prevenció de conflicte d’interès  

1. Als efectes d’aquesta Política es considera que existeix conflicte d’interès quan 
l’exercici imparcial i objectiu de les funcions del personal, càrrecs electes o alts 
càrrecs es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o 
d’interès econòmic, o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès 
personal. 

2. En els procediments d’atorgament de subvencions, convocatòries en règim de 
concurrència competitiva, contractació i selecció de personal, les persones 
intervinents signaran una Declaració d'absència de conflicte d’interès (DACI) un cop 
tinguin coneixement de les persones participants i dels interessos i drets que es 
poden veure afectats pel procediment. En qualsevol cas, coneguda la possible 
existència d’un conflicte d’interès, la Comissió Antifrau demanarà a la unitat 
encarregada del procediment que informi de si considera que existeix el conflicte. A 
proposta de la Comissió, l’alcalde/ssa podrà determinar que la persona afectada 
s’abstingui d’actuar en el procediment en qüestió i adoptar altres mesures per 
corregir el cas, incloses mesures disciplinàries.  

3. En cas d'òrgans col·legiats la Declaració es podrà formular a l'inici de la reunió, 
mitjançant declaració dels integrants de la qual se’n deixarà constància a l’acta. 

4. En els procediments de contractació i en l’atorgament de subvencions es verifica 
l’absència de conflicte d’interessos formulant consulta a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, al Registre Mercantil i altres fonts amb informació mercantil. Tot 
respectant el dret fonamental a la protecció de les dades personals, es faran les 
verificacions necessàries de les declaracions formulades pel personal.  

5. En cas de conflicte d’interès s’habilita el procediment per permetre les persones 
interessades a  promoure la recusació seguint el procediment indicat a l’article 24 
de la Llei 40/2015, de l’1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

6. En compliment de les obligacions en matèria de transparència activa i com a 
mesura de prevenció de conflictes d’interès, l’Ajuntament publica un extracte de les 
resolucions vigents d'autorització o reconeixement de compatibilitat amb activitats 
públiques o privades que afectin el seu personal. Així mateix publica les 
declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos presentades pels càrrecs 
electes i alts càrrecs. 

 

9. Regals i obsequis  

1. Queda prohibit oferir, prometre, donar, autoritzar o acceptar el lliurament de 
qualsevol regal, obsequi o atenció no considerada com a mostres de cortesia o 
atenció protocol·lària habitual. En el cas que es rebi algun regal es retornarà a la 
persona que l'hagi enviat o, si no és possible, es lliurarà a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament. 

2. No es considera regal o obsequi prohibit per aquesta Política l'acceptació de: 

a) Regals oficials o protocol·laris intercanviats o rebuts en l'exercici de càrrecs 
o missions institucionals. 
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b) Les despeses de manteniment i allotjament derivades de la participació en 
un acte públic o visita oficial per raó del càrrec, o la participació o presència 
en congressos, seminaris o actes similars de caràcter científic, tècnic o 
cultural. 

c) Les invitacions a esdeveniments de contingut cultural o a espectacles públics 
per raó de l’exercici del càrrec o funció. 

 

10. Correcció i sancions 

1. A partir del procediment instruït per la Comissió Antifrau, la constatació de que 
s’ha produït un cas de frau, corrupció o conflicte d’interès comporta: 

a) La suspensió immediata del procediment en el cas que no estigués resolt. 
b) Informar dels fets i de les mesures adoptades a altres institucions públiques 

intervinents o relacionades amb el procediment. 
c) La revisió de les actuacions que puguin tenir relació amb el cas constatat. 
d) La denúncia davant del Ministeri Fiscal, quan sigui procedent. 
e) La comunicació del cas, i de les mesures adoptades, a l’Oficina Antifrau, per 

al seu coneixement i valoració. 
f) La instrucció d’un procediment per conèixer amb el màxim detall els fets i 

les persones intervinents, a fi de determinar-ne les responsabilitats i, si 
escau, incoar un expedient disciplinari. 

2. L’Ajuntament procurarà la recuperació de les quantitats indegudament rebudes 
per persones beneficiades per casos de frau, corrupció o conflicte d’interès.  

3. Conclòs el procediment instruït per casos de frau, corrupció o conflicte d’interès, 
la Comissió Antifrau revisarà el Mapa Antifrau i proposarà l’adopció de mesures per 
corregir i reduir el risc.  

  

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Pla entrarà en vigor el dia següent al de la seva aprovació pel Ple de la 
Corporació. En relació amb la seva vigència es manté en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 

 

ANNEX I  - Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) 

Expedient: _______________ 

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment a dalt referenciat, el/la/ 
sotasignat/da, com a participant en el procés de preparació i tramitació de 
l'expedient, coneguda la identitat de les persones participants i dels interessos i 
drets que es poden veure afectats pel procediment, declaro: 

Primer. Que estic informat/da del següent: 

1. Que l'article 8 de la Política Antifrau de l’Ajuntament considera que existeix 
conflicte d’interès quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions del personal, 
càrrecs electes o alts càrrecs es vegi compromès per raons familiars, afectives, 
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d’afinitat política o d’interès econòmic, o per qualsevol altre motiu directe o 
indirecte d’interès personal. 

2. Que l'article 23 “Abstenció” de la Llei 40/2015, de l'1 octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el 
procediment “les autoritats i el personal al servei de les administracions en els 
qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent”, 
essent aquestes: 

a)Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la 
resolució del qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o 
entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon (veure l’annex 
2), amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o 
societats interessades i també amb els assessors, representants legals o 
mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx 
professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el 
mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 
esmentades a l'apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què 
es tracti. 

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada 
directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos darrers anys serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc». 

3. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d'interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir-ne 
la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els 
candidats i licitadors. 

Segon. Que no em trobo incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte 
d'interessos, i que no concorre en la meva persona cap causa d'abstenció de 
l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
que pugui afectar el procediment de licitació/concessió. 

Tercer. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan de 
contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte 
d'interessos o causa d'abstenció sobrevinguda. 

Quarta. Que em consta que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que 
es demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències 
disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa aplicable. 

(Data / signatura) 
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ANNEX II – Definicions  

Parentiu de consanguinitat i afinitat  

Definicions del parentiu de consanguinitat i afinitat: 

 Consanguinitat:  
o De primer grau: pare/mare i fills 
o De segon grau: avis, nets i germans 
o De tercer grau: oncles, nebots, besavis i besnets 
o De quart grau: cosins i rebesavis 

 

 Afinitat: 
o De primer grau: matrimoni, sogres i gendre/nora 
o De segon grau: cunyats 

 

ANNEX III – Model declaració proveïdor/beneficiari de la subvenció 

[ DADES IDENTIFICATIVES de la persona sotasignada i, si escau, de la que 
representada ]  

En qualitat de beneficiari d’ajut / de proveïdor de l’Ajuntament de Banyoles, d’acord 
amb l’article segon de la seva Política Antifrau, 

DECLARO  

Primer. Que actuo donant compliment a les lleis anticorrupció.  

Segon. Que he pogut llegir la Política Antifrau de l’Ajuntament de Banyoles, 
consultable al seu lloc web/portal de transparència, n’assumeixo els seus principis i 
em comprometo a col·laborar amb l’Ajuntament en la prevenció, persecució i 
reparació del frau, comunicant-li  qualsevol fet o circumstància que jo conegui i que 
sigui contrària al bon govern i bona administració dels recursos públics.  

I en deixo constància signant la present declaració a [  lloc  ] en la data de la 
signatura electrònica. 

 

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. 
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El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=05m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=06m06s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=06m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY PER A LA SEGREGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES DE 
L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DEL PLA DE L’ESTANY I CREACIÓ DE 
L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DE BANYOLES (expedient  
X2022011008). 

L’ Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora de l’Àrea 
de Benestar Social, que fa la següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET  

I.- Els serveis bàsics d’atenció social formen part dels serveis socials bàsics (SSB) i 
el titular de l’àrea bàsica de serveis socials (ABSS) de cada territori és qui exerceix 
aquesta funció. 
  
Els municipis que tenen més de 20.000 habitants es poden constituir com a ABSS i 
exercir les competències corresponents per si mateixos. 
 
En cas que els municipis amb menys de 20.000 habitants que no hagin optat per 
cap fórmula d’associació, com era el cas del municipi de Banyoles, el consell 
comarcal era el titular de l’ABSS i exercia les competències en SSB. I aquest era el 
supòsit fins que l’Ajuntament de Banyoles va iniciar els tràmits per ser ABSS. 
 
II.- L’any 2020 el municipi de Banyoles va superar els 20.000 habitants, i tal com 
preveu la normativa sectorial, concretament, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials (d’ara endavant, Llei 12/2007) aquest Ajuntament té la possibilitat 
d’assumir-ne les competències, esdevenir l’interlocutor principal amb els 
Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en la matèria per a la 
planificació i seguiment dels serveis socials, gestionar directament el co-
finançament i impulsar a nivell de ciutat les polítiques municipals pròpies i els 
serveis i programes que se’n derivin.  
 
És per la qual cosa que el primer tràmit realitzat per aquest Ajuntament va ser en 
data 2 d’octubre de 2020, registre sortida municipal número 9165, en que 
l’Ajuntament de Banyoles comunicava a la Secretaria General del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies que, segons escrit de l’Institut Nacional 
d’estadística, la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2020 era la de 
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20.015 habitants, manifestant la voluntat d’assumir les competències en matèria de 
serveis socials. 

I en la mateixa data també es va comunicar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
la voluntat d’aquest Ajuntament en relació als serveis socials que no eren altres que 
assumir la seva prestació i d’anar acordant amb l’ens comarcal que actualment 
presta aquests serveis, els mecanismes, calendaris i mesures per a fer el traspàs 
del servei, preservant en tot cas el contínuum assistencial, d’acord amb el 
procediment regulat pel protocol que consta en l’annex “Segregació d’Ajuntaments 
que assoleixen els 20.000 habitants i accedeixen a la prestació dels serveis, de 
forma directa o mancomunada o consorciada”   del Contracte Programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de El Pla de l’Estany, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, i  les indicacions dels Departaments competents. A tal efecte, aquestes 
negociacions finalment han quedat reflectides en el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany per a la segregació de l’Ajuntament de Banyoles de l’àrea bàsica de serveis 
socials el Pla de l’Estany i creació de l’àrea bàsica de serveis socials de Banyoles. 

Les despeses derivades del conveni, així com els compromisos financers que se’n 
deriven, es troben detallats en la memòria justificativa que consta a l’expedient 
d’establiment dels serveis socials municipals (X2022002783). 

III. L’Ajuntament de Banyoles vol disposar d’aquest servei públic municipal, motiu 
pel qual el passat dia 8 d’abril de 2022, mitjançant Decret d’alcaldia 1575/2022, es 
va sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya 
l’adhesió al contracte programa 2022-2025 de Serveis Socials per al cofinançament 
dels serveis socials municipals. I en data 13 de juliol de 2022 el Departament de 
Drets Socials, mitjançant registre d’entrada municipal 11632/2022, ens fa tramesa 
del Contracte programa 2022-2025. Contracte programa que s’ha aprovat per la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2022. 

Per tot això, mitjançant Decret d’Alcaldia 1278/2022, de 17 de març, s’incoa 
expedient per a l’establiment del servei públic municipal dels Serveis Socials 
municipals, es constitueix un comissió d’estudi que ha elaborat la memòria 
justificativa corresponent, el projecte d’establiment, el reglament sobre el règim 
jurídic de la prestació del servei així com els reglaments associats a la prestació del 
servei per tal de donar-li la tramitació pertinent. Tramitació que va quedar pendent 
fins acordar el contingut d’aquest conveni amb el Consell Comarcal per estar 
estrictament vinculat l’establiment del servei públic dels serveis socials amb 
l’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la segregació de 
l’Ajuntament de Banyoles de l’àrea bàsica de Serveis Socials el Pla de l’Estany i 
creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Social Banyoles. 

IV.- Consta en l’expedient la memòria justificativa emesa per la regidoria d’acció 
social, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, informe de la Secretària municipal i 
informe de conformitat amb observacions de la Intervenció. 
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FONAMENTS DE DRET  

I.- La Normativa a considerar és la següent: 

- Articles 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

 Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del 
sector Públic. 

 Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 Articles 150 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el  
reglament d'obres, activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya. 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno 
 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern 
 
II.- El conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles 
i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la segregació de l’Ajuntament de 
Banyoles de l’àrea bàsica de Serveis Socials el Pla de l’Estany i creació de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Social Banyoles té com a objecte establir tot un conjunt de 
mesures que facilitin la gestió i el traspàs dels serveis i recursos adscrits en relació 
als serveis socials bàsics i els serveis derivats de l’impuls de les polítiques 
d’igualtat, que consten a l’ANNEX 1 del conveni, per la creació de l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de Banyoles, fruit de la segregació del municipi de Banyoles de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials el Pla de l’Estany així com regular la gestió dels 
diferents serveis derivats de la competència en matèria de serveis socials, que en 
substitució de  l’Ajuntament de Banyoles prestava el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany en el municipi de Banyoles fins a la data d’avui.  
 

III.- L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
local estableix com una competència obligatòria pels Municipis de més de 20.000 
habitants la prestació de serveis socials, concretament, d’avaluació i informació de 
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social.  

I l’article 25.2 del mateix text legal disposa que el Municipi exercirà en tot cas com 
a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, entre d’altres, la matèria relativa a avaluació i informació de situacions 
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 

Els ens locals tenen vinculades les seves competències i obligacions amb el nivell 
dels serveis socials bàsics, que es defineixen de la manera següent: 

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials 
i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.» (art. 16.1). 
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Les competències dels ens locals, en concret dels municipis, queden regulades a 
l’article 31 de la llei i una de les competències és el desenvolupament de les 
funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 

És per la qual cosa que una vegada determinada la competència municipal de 
l’Ajuntament de Banyoles per assumir la prestació de Serveis socials es fa necessari 
establir amb el Consell Comarcal mitjançant aquest conveni de col·laboració la 
relació que s’estableix entre ambdós fins que l’Ajuntament assumeixi la totalitat 
dels serveis durant l’exercici 2023. 

En aquest sentit, el mateix contracte programa 2016-2019 del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies determinava el procediment que s’havia de seguir 
quan un Ajuntament assoleix els 20.000 habitants i volgués prestar els serveis 
directament i, per tant, assumir la gestió dels serveis socials del seu municipi, que 
fins aquell moment havia desenvolupat l’ens supramunicipal. 

IV.- L’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament 
de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la segregació de 
l’Ajuntament de Banyoles de l’àrea bàsica de Serveis Socials el Pla de l’Estany i 
creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Social Banyoles té encaix en la figura del 
conveni interadministratiu de col·laboració regulat en l’article 57 de la Llei 7/1985 i 
en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector públic. 

V.- En aquest supòsit l’Ajuntament aprova el conveni col·laboració 
interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany per a la segregació de l’Ajuntament de Banyoles de l’àrea bàsica de Serveis 
Socials el Pla de l’Estany i creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Social Banyoles, 
essent un conveni vinculat amb l’establiment del servei públic dels serveis socials 
municipals, essent, per tant, el Ple municipal l’òrgan competent per a l’aprovació 
d’aquest conveni, en virtut del que disposa l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del 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 el conveni col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la segregació de 
l’Ajuntament de Banyoles de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials el Pla de l’Estany i 
creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Banyoles, que s’adjunta com annex a 
aquest acord. 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest Conveni. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i al 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.  

Quart.-  Fer públic aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
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ANNEX 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY PER A LA SEGREGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES DE 
L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS EL PLA DE L’ESTANY I CREACIÓ DE 
L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS BANYOLES 

 

REUNITS 

 

D’una part el Sr. Francesc Castañer Campolier, president del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany (CCPE), per nomenament en sessió constitutiva de data 11 de juliol 
de 2019,  actua en nom i representació de la referida corporació , autoritzat per 
l´acord de Ple     ________  , assistit pel  secretari del Consell comarcal del Pla de 
l’Estany.  
 
D’ altra part, el Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde president de l’Ajuntament de 
Banyoles, per nomenament en sessió constitutiva de data 15 de juny de 2019, 
actua en nom i representació de la referida corporació , autoritzat per l´acord de 
Ple     ________    assistit per la Secretària d’aquesta corporació. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament  la capacitat i competència suficient per a 
la formalització d’aquest conveni,  
 

MANIFESTEN 

 

PRIMER.- Que d’acord amb el Conveni de col·laboració entre el Consell comarcal 
del Pla de l’Estany i els Ajuntaments de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, 
Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de 
Campmajor, Serinyà i Vilademuls de 18 de novembre del 2013, el Consell 
Comarcal, ha prestat i segueix prestant a data de formalització del present 
conveni, en substitució dels Ajuntaments esmentats, els serveis socials bàsics i 
per delegació de la Generalitat de Catalunya els serveis socials especialitzats en 
els municipis anteriorment esmentats. 

En aquest sentit, i per al finançament dels esmentats serveis es va formalitzar el 
corresponent contracte programa per als anys 2016-2019, prorrogat per als 
exercicis 2020 i 2021, entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, de 
coordinació, cooperació i col·laboració en la prestació de Serveis Socials 

SEGON.- Que el Contracte Programa esmentat a l’antecedent primer preveia els 
mecanismes per a la segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 habitants, 
tot tenint en compte que es tracta d’una prestació obligatòria la prestació dels 
serveis socials anomenats bàsics de conformitat amb la legislació bàsica estatal.  

TERCER.-Que l’Ajuntament en data 2 d’octubre de 2020, registre sortida municipal 
número 9165, comunicava al Consell Comarcal de conformitat amb el disposat al 
contracte programa vigent, que, -segons comunicació de l’Institut Nacional 
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d’estadística- la xifra de població a 1 de gener de 2020 era la de 20.015 habitants, 
manifestant la voluntat d’assumir les competències en matèria de serveis socials, i 
alhora manifestava la voluntat d’anar acordant amb l’ens comarcal els mecanismes, 
calendaris i mesures per a impulsar el traspàs de competències i de serveis, 
preservant el contínuum assistencial. 

QUART.-Que al llarg del 2021 i 2022 s’ha creat una comissió de treball i seguiment 
entre el Consell i  l’Ajuntament de Banyoles, amb l’objectiu d’anar preparant els 
acords institucionals i tècnics de traspassos, i es va encomanar als professionals 
d’ambdues institucions identificar i valorar els elements a tenir en compte en l’acord 
de traspassos dels serveis socials bàsics entre el Consell Comarcal i Ajuntament de 
Banyoles, que ha quedat recollit en un document de data 30 de novembre  de 
2021.  

CINQUÈ.- En el BOE número 306, el dia 23 de desembre de 2021, es va fer públic 
el Reial Decret 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal d’habitants, referides 
a 1 de gener de 2020, aprovant-se la xifra de població de Banyoles en 20.015 
habitants, i posteriorment el 8 d’abril de 2022, mitjançant Decret d’alcaldia 
1575/2022, es va sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya l’adhesió al contracte programa 2022-2025 de Serveis Socials per al 
cofinançament dels serveis socials municipals. 

SISÈ.- Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials i la garantia de més proximitat als usuaris/es i als àmbits familiars i socials 
de la població. Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment, a través de 
les Àrees Bàsiques. Els serveis socials estan integrats per diferents serveis, 
establerts en la Cartera de Serveis Socials de Catalunya vigent. És voluntat de 
l’Ajuntament de Banyoles de disposar d’una Àrea Bàsica de Serveis socials pròpia. 

SETÈ.-Que l’instrument jurídic idoni per realitzar aquestes polítiques públiques de 
prestació de serveis socials, en el context de l’actual situació de traspàs 
d’aquestes funcions entre ambdós ens locals públics, és la col·laboració i 
cooperació interadministrativa, prevista legalment en els articles 57 i concordants, 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 150   i 
concordants, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i  108 i concordants de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

Els requisits, tramitació, i l’eficàcia d’aquest conveni es regiran per l’establert als 
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 

Per tot el manifestat, ambdues parts, 
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PACTEN 

 

PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI 

Aquest conveni té per objecte, regular i determinar la titularitat i la gestió dels 
diferents serveis derivats de la competència en matèria de serveis socials, que en 
substitució de l’Ajuntament de Banyoles prestava el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany en el municipi de Banyoles, arrel de l’assumpció per part del municipi de 
Banyoles de la població necessària per assumir la titularitat i competència en 
matèria de serveis socials bàsics, i per tant, la creació de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials de Banyoles i la conseqüent segregació del municipi de Banyoles de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials El Pla de l’Estany. 

S’inclouen, per tant, els serveis que conformen els anomenats serveis socials 
bàsics, els serveis socials especialitzats i d’altres serveis que es deriven del conveni 
de col·laboració formalitzat entre el Consell Comarcal, i entre d’altres l’Ajuntament 
de Banyoles, amb data 18 de novembre de 2013, per a la gestió i prestació per 
part del Consell Comarcal dels esmentats serveis en el municipi de Banyoles, i els 
incorporats al contracte programa 2016-2019 i prorrogat pel 2020 i 2021 
formalitzat entre el Departament competent en la matèria de Serveis socials de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, que prestava el 
Consell Comarcal en substitució de l’Ajuntament de Banyoles en el municipi de 
Banyoles. 

Aquests serveis han estat incorporats a l’ANNEX 1 del present conveni. 

Un cop assumida la titularitat per part de l’Ajuntament de Banyoles dels serveis 
descrits a l’Annex I del present conveni, o en el seu cas assumida la prestació dels 
mateixos per delegació de la Generalitat de Catalunya, aquests passaran a ser 
gestionats per l’Ajuntament de Banyoles sota la seva única responsabilitat, sens 
perjudici que en ares a la cooperació entre ambdues institucions, pugui 
instrumentalitzar-se mitjançant qualsevol de les formules que preveu la legislació 
general de règim jurídic i de procediment administratiu, i la legislació de règim 
local, la gestió de determinats serveis per part del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, garantint la continuïtat i regularitat del servei, i el mateix estàndard i 
qualitat, en el nivell de prestacions socials a la ciutadania.   

SEGON- TRASPASSOS/SUBROGACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI  

En aplicació del pacte anterior, l’Ajuntament de Banyoles, un cop assumida la 
titularitat i gestió dels diferents serveis que es descriuen en l’ANNEX 1 del present 
conveni de conformitat amb l’establert a la legislació de règim local, i per tant, 
transferida efectivament la competència per part del Consell Comarcal, 
assumirà/es subrogarà en la posició del Consell, en el conjunt de relacions 
estatutàries i laborals del personal funcionari i laboral que funcionalment estigui 
adscrit a la prestació dels serveis en el municipi de Banyoles, en el moment de 
l’assumpció efectiva de la prestació dels diferents serveis per part de l’Ajuntament 
de Banyoles.  

En aquest sentit, s’incorpora a l’ANNEX 2 del present conveni, els llocs de treball 
amb la corresponent dotació que en l’actualitat els diferents treballadors que els 
ocupen, desenvolupen les seves funcions en el municipi de Banyoles, sens 
perjudici que en el moment de l’assumpció efectiva del servei per part de 
l’Ajuntament de Banyoles es comunicarà als treballadors per part del Consell 
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Comarcal la data efectiva de la transferència/subrogació de l’Ajuntament de 
Banyoles en la relació estatutària o laboral de conformitat amb el disposat per la 
normativa de funció publico o laboral.  

A aquest efecte, i previ a fer efectiu el traspàs, el Consell Comarcal es compromet 
a aportar certificat sobre la situació jurídica i condicions d’aquest personal, que 
reculli, els extrems mínims següents: tipus de nomenament, Grup, subgrup, 
antiguitat (triennis), nivell de complement de destí del lloc, grau consolidat, 
complement específic anual, retribució anual, jornada laboral, així com qualsevol 
altre dret adquirit (CPT, etc.), 

TERCER.- COOPERACIÓ ECONOMICO-FINANCERA 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estrany, en substitució de l’Ajuntament de 
Banyoles, ha assumit la titularitat i la gestió de determinats serveis en el municipi 
de Banyoles l’any 2.022, que han estat objecte d’incorporació al contracte 
programa 2.022-2.025 formalitzat entre el Departament de Departament de Drets 
Socials i l’Ajuntament de Banyoles arrel de la creació de l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials de Banyoles.   

A data del present acord, el sistema vigent de cooperació econòmica-financera per 
part de l’Ajuntament de Banyoles als serveis prestats en substitució per part del 
Consell Comarcal, va ser objecte de tractament en sessió del Consell d’Alcaldes 
celebrat el dia 10 de novembre de 2021, on varen establir-se les aportacions que 
cada Ajuntament ha de realitzar per al sosteniment i co-finançament dels serveis 
socials.  

Les esmentades aportacions consten incorporades a l’expedient de Pressupost 
general de Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022. 

S’adjunta com a ANNEX 3 el detall econòmic de les aportacions per al sosteniment 
dels serveis socials per part dels Ajuntaments de la comarca per a l’exercici 2022. 

Aquestes aportacions tenen caràcter informatiu i estaven calculades amb l’escenari 
on el Consell comarcal rebia directament els ingressos del contracte programa per 
serveis prestats a l’Ajuntament de Banyoles. 

Per a l’exercici 2022, el finançament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Banyoles 
l’ingressarà l’Ajuntament de Banyoles a través del Contracte-Programa 22-25 i el 
Consell rebrà el finançament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials El Pla de l’Estany. 
La despesa en la seva major part l’haurà executat el Consell. La justificació de la 
despesa i l’activitat realitzada l’haurà de presentar davant el Departament de Drets 
Socials cada ens per separat. 

No obstant això, la documentació justificativa de la despesa relativa a l’exercici 
2022 serà elaborada pel Consell Comarcal com a ens executor i es lliurarà a 
l’Ajuntament per a la seva justificació. 

En la mateixa línia, a efectes de posteriors justificacions tècniques i econòmiques 
relacionades amb el Contracte –Programa 2022-2025, a partir de l’1/01/2023 
s’estableix un període de col·laboració i suport mutu en aspectes d’atenció social, 
informació persones ateses i  suport en la gestió, justificació tècnica i econòmica.  
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Per a l’exercici 2022, el sistema de liquidacions del Consell cap a l’Ajuntament serà 
trimestral, establint una liquidació final de regularització atenent al cost efectiu dels 
serveis suportat pel Consell Comarcal.  

L’aportació imputable als pressupostos de l’exercici 2022 estarà formada per la 
suma de l’import corresponent a l’anualitat 2022 del Contracte Programa 2022-
2025, més l’import de les aportacions inicialment previstes segons acord del Consell 
d’Alcaldes i incorporades a l’expedient de Pressupost de l’exercici 2023 ( detall 
segons annex 3 ). 

La liquidació corresponent al 3er trimestre i 4rt trimestre es calcularan 
proporcionalment en referència a la xifra resultant mencionada al paràgraf anterior. 
Dins del 3er trimestre es procedirà a la regularització dels imports de les 
liquidacions del 1er i 2on trimestre. La liquidació corresponent al 4rt trimestre es 
portarà a terme abans de 31 de desembre de 2022. 

Tot això, sense perjudici que durant el mes de gener 2023 es procedeixi a la seva 
liquidació i regularització definitiva en funció del cost efectiu dels serveis. 

A partir de l’1/01/2023 de manera trimestral es realitzaran les liquidacions d’aquells 
serveis que continuarà prestant el Consell Comarcal, en els termes que preveu el 
present conveni. 

L’Ajuntament de Banyoles es compromet a fer efectius els imports que el Consell li 
hagi liquidat en un termini màxim de 60 dies des de la data de notificació. En el 
supòsit de disconformitat, l’Ajuntament de Banyoles es compromet a comunicar-ho 
per escrit, al Consell Comarcal dins dels 30 dies posteriors a la notificació 
practicada, indicant-ne els motius, per tal que aquest procedeixi, si s’escau a la 
seva rectificació. 

QUART.- TRANSFERÈNCIA I CESSIÓ D’EXPEDIENTS SOCIALS I 
ADMINISTRATIUS 

En aplicació del pacte anterior, el Consell transferirà i cedirà a l’Ajuntament els 
expedients socials i els de caràcter administratiu en suport paper i en suport 
electrònic  que tingui vius en el seu registre, definitius o en tràmit, corresponents 
a l’àmbit territorial del municipi de Banyoles. En el cas d’expedients de caràcter 
administratiu, vinculats amb la prestació dels serveis socials i que no facin 
referència als expedients d’atenció a les persones en actiu es podrà realitzar 
còpia. 

A aquests efectes, es consideren vius aquells expedients en els que hi ha hagut 
actuacions en els quatre darrers anys naturals, ( 2018, 2019,2020,2021) i els de 
l’any 2022 en curs fins el dia 31/12/2022.  

La transferència i lliurament es formalitzarà amb presència d’un/a empleat/a públic 
de cada ens responsable del servei, fent-se el lliurament dels documents i 
expedients físics en suport paper, amb una relació d’aquests dels que actualment 
consten en els arxius del mateix Consell, que serà signada per aquests/es en 
representació de les dues administracions, signant-se aquest document de 
lliurement. 

Pel que fa als expedients que estiguin en format electrònic en el software GESS o 
en d’altres aplicacions o software , la transferència i lliurament es formalitzarà 
fent-se el lliurament dels documents i expedients electrònics a través d’una relació 
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d’aquests, que serà signada per aquests/es en representació de les dues 
administracions.  

Això no obstant, en qualsevol moment, amb petició verbal o escrita de qualsevol 
ens local, es podrà demanar còpia i/o ampliació d’informació o documentació per 
completar els seus arxius per atendre o resoldre qualsevol assumpte social o 
administratiu pendent o en curs. 

 

CINQUÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Respecte als documents en suport paper i electrònic que es transfereixen, poden 
incorporar dades de caràcter personal de nivell de seguretat alt i tenen restringit 
el seu accés amb caràcter general. 

Des del moment que aquesta informació de documentació i arxius físics i 
electrònics són transferits a l’Ajuntament, aquest n’és responsable de la 
confidencialitat de les dades personal. 

Així mateix, l’Ajuntament garantirà l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició, i no transferirà cap dada personal a cap entitat no 
autoritzada sense la conformitat expressa de l’interessat/da. 

El Consell i l’Ajuntament es comprometen a garantir, en el seu màxim grau de 
seguretat, la confidencialitat de les dades de tots els usuaris que es beneficiïn dels 
Serveis socials objecte de traspàs a mitjançant el present Conveni de col·laboració 
entre els dos ens locals. 

Tots els processos anteriorment descrits, i aquestes dades seran objecte de 
tractament automatitzat exclusivament per part de l’Ajuntament i del Consell a 
efectes d’inscripció, recepció d’informació i proveïment del Servei, amb l’estricte 
compliment de la vigent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personal i garantia dels drets digitals i resta de disposicions vigents 
específiques aplicables. 

Cadascuna de les parts signants, serà responsable, en la part que li pertoca 
legalment i d’acord amb el present Conveni, en el compliment de tota la 
normativa de protecció de dades vigent abans esmentada. 

SISÈ.- ÀMBIT TECNOLÒGIC: serveis TIC, Equipament i software i BENS 
MOBLES ADSCRITS A LA PRESTACIÓ DELS DIFERENTS SERVEIS OBJECTE DEL 
PRESENT CONVENI 

6.1.- AMBIT TÈCNOLOGIC 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, assumirà fins a l’assumpció efectiva de la 
titularitat i gestió dels diferents serveis definits a l’ANNEX1 per part de l’Ajuntament 
de Banyoles, el manteniment i renovació del parc d’aparells informàtics que l’Àrea 
de Benestar Social del Consell utilitza.  

És per la qual cosa que l’Ajuntament de Banyoles es farà càrrec del manteniment i 
reposició dels aparells informàtics adscrits als diferents serveis, un cop assumeixi la 
gestió dels serveis definits a l’ANNEX1 en els termes que consten en el present 
conveni. 

Aquesta adscripció dels aparells informàtics als serveis assumits per l’Ajuntament 
de Banyoles, es fa constar com a ANNEX 4, juntament amb el seu cost. I en el 
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moment d’assumpció efectiva dels serveis per part de l’Ajuntament de Banyoles es 
realitzarà una acta d’entrega/recepció formalitzada pels tècnics responsables de les 
àrees d’informàtica dels dos ens locals. El present conveni comporta el 
reconeixement del corresponent dret del Consell Comarcal i obligació per part de 
l’Ajuntament de Banyoles del valor residual que consta en l’ANNEX 4. 

Pel que fa al programa GESS, actualment és el sistema d’informació social que 
utilitza l’Àrea bàsica de serveis socials El Pla de l’Estany, i és voluntat de 
l’Ajuntament de Banyoles, que sigui el programa que s’utilitzi a l’Àrea Bàsica de 
Serveis Socials Banyoles.  

Aquest programa és un software proveït per part de l’entitat SUMAR, adscrita a la 
Diputació de Girona. 

És per la qual cosa que l’Ajuntament de Banyoles aprovarà el corresponent conveni 
de cooperació horitzontal per disposar de la plataforma electrònica de gestió 
d’expedients de serveis socials (GESS) amb l’empresa SUMAR, un cop l’Ajuntament 
en sigui soci. 

Fins que no estigui formalitzat aquest conveni l’Ajuntament farà front a la despesa 
corresponent, establerta en 6.000€,  prèvia liquidació del Consell Comarcal, en 
virtut del Conveni de cooperació horitzontal per disposar de la plataforma 
electrònica de GESS entre SUMAR i el consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
formalitzat en data 9 de juliol de 2020. 

Les àrees d’informàtica dels dos ens locals impulsaran un pla de traspàs de dades i 
equipaments informàtics, seguretat, etc. i s’impulsarà una eina digital per al 
compartiment de la informació de servei i de gestió entre les dues administracions, 
adscrita a les direccions tècniques de cada Àrea de serveis socials.  

6.2 BENS MOBLES  

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, assumirà fins a l’assumpció efectiva de la 
titularitat i gestió dels diferents serveis definits a l’ANNEX 1 per part de 
l’Ajuntament de Banyoles, el manteniment i reposició dels diferents bens mobles 
adscrits a la prestació dels esmentats serveis. 

És per la qual cosa que l’Ajuntament de Banyoles es farà càrrec del manteniment i 
reposició dels diferents béns mobles adscrits als diferents serveis, un cop assumeixi 
la gestió dels serveis definits a l’ANNEX 1 en els termes que consten en el present 
conveni. 

Aquesta adscripció dels bens mobles relatius als serveis assumits per l’Ajuntament 
de Banyoles, es fa constar com a ANNEX 5, juntament amb el seu cost i en el 
moment d’assumpció efectiva dels serveis per part de l’Ajuntament de Banyoles es 
realitzarà una acta d’entrega/recepció formalitzada pels tècnics responsables de les 
àrees de serveis socials dels dos ens locals.  

S’adjunta com a ANNEX 5 el conjunt de bens mobles adscrits als serveis que venen 
determinats a l’ANNEX 1 i la seva valoració actual. 
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SETÈ.-SERVEIS SOCIALS BASICS  

7.1 PROGRAMA FEM COMPANYIA 

El programa FEM COMPANYIA està integrat i co-finançat en el marc del Servei 
d’Ajuda a Domicili ( servei social bàsic ), i es presta de de l’any 2005. Té com a 
finalitat principal prevenir les situacions de dependència de les persones més grans 
de 70 anys, i es desenvolupa a través de les línies estratègiques pròpies del Servei 
: L’atenció a les persones i als seus drets, la Promoció de la vida i el 
desenvolupament de les persones en el seu entorn familiar i social i la  Promoció de 
la participació i implicació dels diferents agents. 

L’esmentat programa ha estat executat per part del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany en el municipi de Banyoles, arrel de la assumpció de la titularitat i gestió 
del servei d’ajuda a domicili en substitució de l’Ajuntament de Banyoles, fins a 
l’actualitat, sent objecte de finançament per part de l’Ajuntament de Banyoles en 
els termes derivats de les aportacions tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el 
dia 10 de novembre de 2021, i incorporades aquestes aportacions a l’expedient del 
Pressupost del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022, sens 
perjudici de la liquidació final que es formuli pel Consell Comarcal atenent al cost 
efectiu del servei de conformitat amb el disposat al pacte tercer del present 
conveni. 

Amb efectes 1 de gener de 2023 el servei serà assumit per l’Ajuntament de 
Banyoles, sent responsabilitat única i exclusivament de l’Ajuntament la seva 
prestació 

7.2 SERVEI D’APATS A DOMICILI 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en substitució dels diferents Ajuntaments 
de la Comarca, i per tant, de l’Ajuntament de Banyoles, ha prestat el servei d’àpats 
a domicili en els diferents municipis que integren la Comarca, de conformitat amb la 
normativa en matèria de serveis socials. 

L’esmentat servei ha estat prestat mitjançant la celebració del corresponent 
contracte de serveis amb la empresa BO I SA, SERVEI D’APATS SL, SERVEI 
D’APATS SL, CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR DEL COIET I D'ELABORACIÓ 
D'ÀPATS A DOMICILI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY I BO I 
SA, SERVEI D'ÀPATS, S.L contracte formalitzat amb data 1 de setembre de 2019 i 
amb un període de vigència de 4 ANYS, finalitzant per tant el mateix amb data 31 
d’agost de 2023. 

Amb efectes 1 de gener de 2023 el servei serà assumit per l’Ajuntament de 
Banyoles, sent responsabilitat única i exclusivament de l’Ajuntament la seva 
prestació, adoptant-se per part del Consell Comarcal els corresponents acords per a 
l’adequació dels termes contractuals al nou servei a prestar per part del Consell 
Comarcal.  

El finançament del servei prestat pel Consell Comarcal en el municipi de Banyoles, 
fins a l’assumpció de la titularitat i prestació del servei per part de l’Ajuntament de 
Banyoles, es farà efectiu de conformitat amb les aportacions tractades en el Consell 
d’Alcaldes celebrat el dia 10 de novembre de 2021, i incorporades aquestes 
aportacions a l’expedient del Pressupost del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 



 
 
 
 

26 

 

per a l’exercici 2022, sens perjudici de la liquidació final que es formuli pel Consell 
Comarcal atenent al cost efectiu del servei de conformitat amb el disposat al pacte 
tercer del present conveni. 

Pel que fa a la subrogació del personal adscrit a la prestació del servei 
funcionalment al municipi de Banyoles, a sol·licitud de l’Ajuntament de Banyoles 
sol·licitarà a la entitat contractista la informació relativa a la subrogació de personal 
en els termes que consten a l’art.130 de la LCSP, per a la seva posterior 
comunicació a l’Ajuntament de Banyoles. 

7.3 CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS 

El Servei de Centre de Distribució d'Aliments dóna cobertura a les necessitats 
bàsiques d'alimentació i proveeix de productes alimentaris i d'higiene personal a les 
persones i famílies en situació de necessitat i forma part del conjunt de Serveis 
Socials Bàsics.  

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany, en substitució dels diferents ajuntaments de 
la comarca, i per tant, de l'Ajuntament de Banyoles, ha prestat l'esmentat servei en 
els diferents municipis que integren la comarca, de conformitat amb la normativa 
en matèria de serveis socials, fins l'actualitat. 

Per la prestació d’aquest servei el Consell Comarcal del Pla de l'Estany disposa del 
CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER ÚS DIFERENT D'HABITATGE - del Local situat al 
Polígon Industrial de la Farga, Passeig Mas Riera, 37-39 Nau 1 de Banyoles Centre 
Distribució d'Aliments (CDA) i d’uns acords amb CARITAS DIOCESANA DE GIRONA, 
per a la gestió i subministrament d’aliments i productes d’higiene bàsica a les 
persones derivades per part dels serveis socials. 

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany continuarà durant l’exercici 2022 i 2023 
posant a disposició de l’esmentat servei el local, i l’Ajuntament de Banyoles 
n’assumirà la despesa corresponent per import de 16.000 €, de conformitat amb les 
aportacions  tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de novembre de 
2021, i incorporades aquestes aportacions a l’expedient del Pressupost del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022. 

Pel que fa al subministrament d’aliments i productes d’higiene bàsics a les persones 
derivades per part dels serveis socials, per a l’exercici 2022 l’Ajuntament de 
Banyoles n’assumirà la despesa corresponent per import de 24.800 euros, de 
conformitat amb les aportacions tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 
de novembre de 2021, i incorporades aquestes aportacions a l’expedient del 
Pressupost del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022, sens 
perjudici de la liquidació final que es formuli pel Consell Comarcal atenent al cost 
efectiu del servei de conformitat amb el disposat al pacte tercer del present 
conveni. 

Amb efectes 1 de gener de 2023, el servei serà assumit per l’Ajuntament de 
Banyoles, sent responsabilitat única i exclusivament de l’Ajuntament la seva 
prestació, i limitant-se la col·laboració del Consell única i exclusivament a la posada 
a disposició del local esmentat.  
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7.4 Programa BANC DE PRODUCTES SUPORT  

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en substitució dels diferents Ajuntaments 
de la Comarca, i per tant, de l’Ajuntament de Banyoles, ha desenvolupat fins a 
l’actualitat el programa BANC DE PRODUCTES SUPORT en els diferents municipis 
que integren la Comarca, de conformitat amb la normativa en matèria de serveis 
socials. 

L’esmentat programa ha estat desenvolupat per part del Consell Comarcal en el 
marc d’un CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT 
EMPORDÀ, EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY, EL CONSORCI 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS SALT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 
PRODUCTES DE SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL i a través de l’entitat MIFAS, 
d’acord amb el CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA 
FUNDACIÓ MIFAS PER LES ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT I BANC 
DE PRODUCTES DE SUPORT A LA COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY. 

El finançament de l’esmentat servei prestat per part del Consell Comarcal en 
substitució de l’Ajuntament de Banyoles es farà efectiu de conformitat amb les 
aportacions tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de novembre de 
2021, i incorporades aquestes aportacions a l’expedient del Pressupost del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022, sens perjudici de la liquidació 
final que es formuli pel Consell Comarcal atenent al cost efectiu del servei de 
conformitat amb el disposat al pacte tercer del present conveni. 

Amb efectes 1 de gener de 2023 el servei serà assumit per l’Ajuntament de 
Banyoles, sent responsabilitat única i exclusivament de l’Ajuntament la seva 
prestació 

7.5 SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en substitució dels diferents Ajuntaments 
de la Comarca, i per tant, de l’Ajuntament de Banyoles, ha prestat el servei de 
teleassistència en els diferents municipis que integren la Comarca, de conformitat 
amb la normativa en matèria de serveis socials. 

El Consell presta a la ciutat de Banyoles, l’esmentat servei a través de la 
COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIPSALUT I EL CONSELL COMARCAL 
DEL PLA DE L'ESTANY PER A LA LICITACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, durant l’exercici 2022. 

Les liquidacions s’efectuaran en funció de les altes/baixes del servei i dels preus 
regulats als acords de COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIPSALUT I 
EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY PER A LA LICITACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. 

El finançament de l’esmentat servei prestat per part del Consell Comarcal en 
substitució de l’Ajuntament de Banyoles es farà efectiu de conformitat amb les 
aportacions tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de novembre de 
2021, i incorporades aquestes aportacions a l’expedient del Pressupost del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022.En cas d’increment de servei o 
d’intensitat d’aquest per raó de necessitat caldrà la conformitat de l’Ajuntament. 
Tot això sens perjudici de la liquidació final que es formuli pel Consell Comarcal 
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atenent al cost efectiu del servei de conformitat amb el disposat al pacte tercer del 
present conveni. 

Amb efectes 1 de gener de 2023 el servei serà assumit per l’Ajuntament de 
Banyoles, sent responsabilitat única i exclusivament de l’Ajuntament la seva 
prestació, el que farà necessari modificar el conveni de col·laboració subscrit entre 
el Consell Comarcal i Dipsalut amb anterioritat a l’esmentada data, per tal de 
regular la participació de l’Ajuntament en el servei en tant no es liciti un nou 
contracte, amb la participació de l’Ajuntament de Banyoles com a part, que motivi 
un nou conveni. 

7.6 SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en substitució dels diferents Ajuntaments 
de la Comarca, i per tant, de l’Ajuntament de Banyoles, ha prestat el servei d’ajuda 
a domicili en els diferents municipis que integren la Comarca, de conformitat amb la 
normativa en matèria de serveis socials. 

El Consell presta a la ciutat de Banyoles, l’esmentat servei a través del CONVENI 
D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY I 
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) SOCIAL I DEPENDÈNCIA A LA 
COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY, servei que continuarà prestant durant l’exercici 
2022. 

Amb efectes 1 de gener de 2023 el servei serà assumit per l’Ajuntament de 
Banyoles, sent responsabilitat única i exclusivament de l’Ajuntament la seva 
prestació 

El Consell liquidarà durant l’exercici 2023 les despeses relacionades amb aquest 
servei corresponents a l’exercici 2022. 

7.7 SERVEIS SOCIOEDUCATIUS  

Els Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) són recursos adreçats a les famílies, 
infants i adolescents, de caràcter preventiu, que donen resposta a les necessitats 
d’intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb caràcter 
diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de 
l’infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les 
seves necessitats en l’entorn comunitari. 

La titularitat i gestió dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa d’Atenció Diürna, ha 
estat assumida fins a l’actualitat pel Consell Comarcal, en substitució dels diferents 
Ajuntaments que administren els municipis de la Comarca, i per tant, de 
l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb la normativa de règim local i la 
normativa que regula la prestació dels serveis socials, en tractar-se els serveis 
d’intervenció socioeducativa, serveis de prestació obligatòria tot tenint en compte la 
seva configuració com a servei social bàsic. 

Un cop assumida la titularitat i gestió dels serveis socials bàsics per part de 
l’Ajuntament de Banyoles amb efectes 1 de gener de 2023, aquests serveis 
d’Intervenció Socioeducativa d’Atenció Diürna seran objecte de prestació en el marc 
de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Banyoles per l’Ajuntament de Banyoles, i per 
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tant, aquest assumirà el finançament del mateix, sens perjudici del disposat en el 
present conveni en el seu pacte segon i sisè, tant pel que fa a l’obligació de 
subrogació en el conjunt de relacions laborals  com pel que fa a l’adscripció del 
conjunt de bens afectes a la prestació del servei. 

VUITÈ.- SERVEIS DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS: 
PROGRAMES D’ACCIÓ COMUNITÀRIA 

Els objectius dels Plans d’acció comunitària són principalment els següents: a) 
Intervenir en el territori debilitant els factors que generen exclusió social de la 
població a partir d’actuacions comunitàries (plans, programes o projectes) que 
fomentin l’autonomia i l’empoderament individual, grupal i col·lectiu. b) millorar 
l’autonomia i les condicions de vida de les persones, incidint en els factors 
generadors d’exclusió i aïllament social, i promovent l’enfortiment dels teixits 
comunitaris locals i les interaccions comunitàries de les persones i famílies, c) 
Reforçar el teixit comunitari local per possibilitar dinàmiques d’empoderament de 
la ciutadania i d’organització col·lectiva al territori i c) Incorporar la dimensió 
comunitària per a la inclusió social a les polítiques socials de l’ens local amb la 
participació d’entitats, de la ciutadania i de la resta d’agents del territori. 

El conjunt d’actuacions/serveis que engloben el programa d’acció comunitària han 
estat desenvolupats l’any 2022 pel Consell Comarcal en els municipis que integren 
la Comarca del Pla de l’Estany, i particularment en el municipi de Banyoles, arrel 
de l’assumpció per part del Consell Comarcal, de la titularitat i la gestió dels 
serveis socials en substitució dels municipis que integren la Comarca del Pla de 
l’Estany en els termes que preveu la normativa reguladora de la prestació dels 
serveis socials. 

En el conveni de col·laboració formalitzat entre el Consell Comarcal, i entre 
d’altres l’Ajuntament de Banyoles, amb data 18 de novembre de 2013, ja es va 
preveure la realització d’un conjunt d’actuacions per part del Consell Comarcal en 
els municipis que integren la Comarca, i particularment en el municipi de 
Banyoles, que configuren l’anomenat programa d’acció comunitària, i que 
posteriorment varen ser incorporades aquest conjunt d’actuacions o d’altres en 
matèria d’acció comunitària en el contracte programa 2016-2019, i prorrogat pel 
2020 i 2021, formalitzat entre el Departament competent en la matèria de Serveis 
socials de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

El desenvolupament del conjunt d’actuacions que s’incloïen dins de l’anomenat 
programa d’actuació comunitària no ha estat incorporat al contracte-programa que 
es formalitzarà entre el Departament de drets socials de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per als anys 2022-2025. 

Les actuacions dutes a terme per part del Consell Comarcal dins del programa 
d’acció comunitària l’any 2022, seran finançades atenent a les aportacions 
tractades en el Consell Alcaldes de 10 de novembre de 21 prorrogades per a l’any 
2022, que determinaven el sistema de cooperació econòmica-financera dels 
diferents Ajuntaments en matèria de serveis socials, i l’aportació que realitzarà 
l’Ajuntament de Banyoles derivada del finançament atorgat per a l’any 2022 
destinat a accions comunitàries en el marc del contracte programa 2022-2025 que 
es formalitzarà entre el propi Ajuntament i el Departament de drets socials de la 
Generalitat de Catalunya. 

De conformitat amb el manifestat anteriorment, tota la documentació justificativa 
de la despesa relativa a actuacions d’acció comunitària desenvolupades pel Consell 
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Comarcal durant l’exercici 2022 es trametrà per part del Consell Comarcal, com a 
ens executor, a l’Ajuntament de Banyoles, als efectes de la seva presentació 
davant del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per part 
de l’Ajuntament de Banyoles en els termes disposats en el contracte programa 
2022-2025 que es formalitzarà entre el propi Ajuntament i el Departament de 
drets socials de la Generalitat de Catalunya. 

NOVÈ.- ALTRES SERVEIS QUE ES PRESTEN  PER PART DEL CONSELL 
COMARCAL EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

A data de la signatura del present conveni, els  programes i  serveis que en el marc 
del Contracte-programa 2016-2019 i prorrogat pel 2020 i 2021 es prestaven per 
part del Consell, en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, amb co-finançament per part 
del Departament competent en la matèria de Serveis socials, actualment aquests 
serveis -en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya- han estat adscrits al 
Departament d’Igualtat i Feminismes. A data de la signatura del present conveni, i 
amb la informació disponible derivada dels acords de  31 de desembre de 2021: 
Acord marc de cooperació entre el Departament d’Igualtat i Feminismes, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per a 
l’impuls de polítiques de promoció de la igualtat i el feminisme amb els governs 
locals i l’acord marc, signat el 5 de juliol del 2022 pel període 2022-2025 Acord 
Marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Igualtat i 
Feminismes i l’Institut Català de les Dones, i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de 
Catalunya per executar polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes la 
previsió és que per a l’exercici 2023 les actuacions en matèria de desenvolupament 
dels serveis socials derivats de les polítiques d’igualtat rebran el finançament 
acordat tant per al Consell Comarcal com per a l’Ajuntament de Banyoles. 

No obstant això, i tenint que les accions en matèria d’igualtat fins a l’exercici 2022 
eren objecte de cofinançament per part del Departament competent en la matèria 
de Serveis socials de la Generalitat de Catalunya, i per tant, englobades aquests 
accions dins del marc de prestació dels serveis socials, aquestes accions eren 
objecte de desenvolupament per part del Consell Comarcal en substitució dels 
Ajuntaments que integren la Comarca del Pla de l’Estany, i per tant, de 
l’Ajuntament de Banyoles. 

Derivat del manifestat, es que el Consell Comarcal ha continuat desenvolupant les 
esmentades accions en el municipi de Banyoles l’any 2022 en substitució de 
l’Ajuntament de Banyoles, i d’acord amb la col·laboració derivada del conveni 
formalitza amb data 18 de novembre de 2013. 

Les accions i/o serveis desenvolupats durant l’exercici 2022 en el municipi de 
Banyoles son les que a continuació es detallen : 

A) Accions d’acollida, igualtat i cohesió amb la immigració  

En el Contracte-programa 16-19 s’identifica com a Fitxa 7. Migracions i ciutadania: 
acollida, igualtat i cohesió. Aquest servei inclou: 1. Servei de primera acollida a 
l'àmbit local: Formació en coneixements laborals, Formació en coneixements de la 
societat catalana i Servei d'interpretació lingüística. 2. Contractació de 
professionals:2.1. Tècnics d'acollida i 2.2. Tècnic de polítiques migratòries  

El Consell Comarcal ha prestat el servei a la ciutat de Banyoles durant l’exercici 
2022 en substitució de l’Ajuntament de Banyoles, i assumirà el cofinançament de 



 
 
 
 

31 

 

conformitat amb les aportacions tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 
de novembre de 2021, i incorporades aquestes aportacions a l’expedient del 
Pressupost del Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022. En cas 
d’increment de servei o d’intensitat d’aquest per raó de necessitat caldrà la 
conformitat de l’Ajuntament.  

La prestació de l’esmentat servei serà assumit amb efectes 1 de gener de 2023 per 
l’Ajuntament de Banyoles en el seu municipi, assumint el Consell Comarcal la 
prestació de l’esmentat servei per la resta de municipis integrats a la Comarca del 
Pla de l’Estany. 

B) Servei d’Atenció Integral LGBTI 

En del Contracte-programa 16-19 s’identifica en el marc de la Fitxa 38. Plans i 
mesures d'igualtat de les persones LGBTI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia. 

Es tracta d’un servei orientat a sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal 
de mostrar la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTI-
fòbia, que el Departament d’Igualtat i Feminismes a través de la Secretaria 
d'Igualtat, en coordinació amb els ens locals de Catalunya, ha posat en marxa i ha 
creat la Xarxa Pública de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya. 

El Consell Comarcal ha prestat servei a la ciutat de Banyoles durant l’exercici 2022 
en substitució de l’Ajuntament de Banyoles, i aquest assumirà les despeses 
associades a la prestació d’aquest Servei, de conformitat amb les aportacions 
tractades en el Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de novembre de 2021, i 
incorporades aquestes aportacions a l’expedient del Pressupost del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany per a l’exercici 2022, sens perjudici de la liquidació 
final que es formuli pel Consell Comarcal atenent al cost efectiu del servei de 
conformitat amb el disposat al pacte tercer del present conveni.  

La prestació de l’esmentat servei serà assumida amb efectes 1 de gener de 2023 
per l’Ajuntament de Banyoles en el seu municipi, assumint el Consell Comarcal la 
prestació de l’esmentat servei per la resta de municipis integrats a la Comarca del 
Pla de l’Estany. 

C) Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

El Consell Comarcal ha prestat servei a la ciutat de Banyoles durant l’exercici 2022 
en substitució de l’Ajuntament de Banyoles, i aquest assumirà les despeses 
associades a la prestació d’aquest Servei, d’acord amb les aportacions acordades en 
l’exercici 2022 . En cas d’increment de servei o d’intensitat d’aquest per raó de 
necessitat caldrà la conformitat de l’Ajuntament. Tot això sens perjudici de la 
liquidació final que es formuli pel Consell Comarcal atenent al cost efectiu del servei 
de conformitat amb el disposat al pacte tercer del present conveni 

La prestació de l’esmentat servei serà assumit amb efectes 1 de gener de 2023 per 
l’Ajuntament de Banyoles en el seu municipi, assumint el Consell Comarcal la 
prestació de l’esmentat servei per la resta de municipis integrats a la Comarca del 
Pla de l’Estany. 
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D)Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de 
violència i per als seus fills i filles  

Aquest sistema, compartit entre l’administració de la Generalitat i l’administració 
local, s’emmarca en el desplegament de l’article 54 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix la xarxa d’atenció i 
recuperació integral per a les dones que pateixen violència masclista com «el 
conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l’atenció, 
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o 
pateixen violència masclista en l’àmbit territorial de Catalunya». 

El seu objectiu és el d’oferir un sistema de resposta urgent fora dels horaris 
habituals per a les dones que es troben en situacions de violència masclista i per als 
seus fills i filles que necessiten una atenció immediata, a través de recursos i 
accions per un acolliment d’urgència a les dones en situació de violència masclista 
que necessitin un espai de seguretat i protecció, contenció psicològica, 
assessorament jurídic, atenció i assessorament social, acompanyament. 

El Consell Comarcal continuarà prestant aquest servei a la ciutat de Banyoles 
durant l’exercici 2022 i l’Ajuntament assumirà les despeses associades a la 
prestació d’aquest Servei.  

DESÈ.- SERVEI D'ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES  
(SOAF) 

El Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies és un servei contemplat a la 
Fitxa núm.39 del Contracte Programa 2022-2025 del Departament de Drets Socials. 

El SOAF és un servei de proximitat, preventiu i familiar, integrat dins la xarxa de 
serveis d’atenció primària que té com a principals objectius afavorir entorns i 
relacions familiars saludables i potenciar les capacitats parentals, entre altres.  

El Consell Comarcal, per delegació del departament de Drets Socials, i d’acord amb 
el conveni de col·laboració subscrit a l’any 2013, ha prestat en el municipi de 
Banyoles fins a l’actualitat el servei d’orientació i acompanyament a les famílies. 

Arrel de la prestació efectuada pel Consell Comarcal al municipi de Banyoles l’any 
2022, l’Ajuntament de Banyoles assumirà les despeses associades a la prestació 
d’aquest Servei, de conformitat amb les aportacions tractades en el Consell 
d’Alcaldes celebrat el dia 10 de novembre de 2021, i incorporades aquestes 
aportacions a l’expedient del Pressupost del Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
per a l’exercici 2022, sens perjudici de la liquidació final que es formuli pel Consell 
Comarcal atenent al cost efectiu del servei de conformitat amb el disposat al pacte 
tercer del present conveni.  

La prestació de l’esmentat servei serà assumida amb efectes 1 de gener de 2023 
per l’Ajuntament de Banyoles en el seu municipi, assumint el Consell Comarcal la 
prestació de l’esmentat servei per la resta de municipis integrats a la Comarca del 
Pla de l’Estany. 
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ONZÈ.-EQUIPAMENTS 

1.- Edifici EL PORTAL 

El Consell a data del present conveni utilitza l’edifici titularitat de l’Ajuntament de 
Banyoles anomenat El PORTAL per a la prestació de diferents serveis destinats a 
famílies, dones infants i adolescents, i n’assumeix les despeses derivades del seu 
manteniment, neteja, subministrament elèctric, etc. 

Els contractes actualment vigents de subministrament i manteniment relacionats 
amb l’edifici son els següents : 

CONTRACTES SUBMINISTRAMENTS  i SERVEIS EDIFICI "EL PORTAL" 

CONTRACTE PROVEÏDOR 
EXPEDIENT 

CCPLE 
DATA 
INICI 

DATA 
FINALITZACIÓ 

Subministrament de gas 
natural 

Acord marc ACM: 
ENDESA ENERGIA SAU 
AV/ Vilanova N.2 
08018 BARCELONA 

X2022005924 1/10/2022 30/9/2023 

Servei de manteniment  
aparells elevadors 

Acord marc ACM: 
ZARDOYA OTIS S.A. 
Delegació OTIS Girona 
C/Narcís Monturiol, 1 
Polígon Industrial 
Montfullà 

X2022001192 1/7/2022 30/6/2023 

Servei d'inspecció 
tècnica d'aparells 
elevadors 

SGS INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS SA 
C/ PAU BIROL N.16, 
Pis.BXS 
Girona 

X2022010833 1/10/2022 30/9/2023 

Subministrament 
energia elèctrica 

Acord Marc ACM: 
ENDESA ENERGIA SAU 
Avinguda Vilanova N.2 
08018 BARCELONA 

X2021006826 1/7/2022 30/6/2023 

Subministrament i 
manteniment extintors 

Pendent licitar 

 

A partir de l’1/01/2023 cessarà la utilització per part del Consell Comarcal de 
l’edifici esmentat, revertint el mateix a l’Ajuntament de Banyoles per a la seva 
afectació a la prestació de diferents serveis titularitat de l’Ajuntament de Banyoles, 
formalizant-se l’esmentada reversió en un acta amb la intervenció d’un tècnic del 
Consell Comarcal i un tècnic de l’Ajuntament de Banyoles. 

Produïda la reversió, l’Ajuntament de Banyoles assumirà les despeses pròpies del 
seu manteniment i funcionament, subrogant-se en la posició del Consell en els 
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contractes actualment vigents anteriorment esmentats o be celebrant els 
corresponents contractes, en quin cas es procedirà a la resolució dels contractes 
actualment vigents pel Consell Comarcal. 

L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal impulsaran les modificacions 
registrals al  Registre d’entitats, serveis i establiments (R.E.S.E.S) del servei 
d’Inspecció del Departament de Drets Socials, per tal d’adequar els serveis i la seva 
titularitat en aquest registre.  

2.- Edifici Serveis Socials Pere Alsius,10-14 

2.1) Finques afectades 

L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany són propietaris 
en comunitat proindivisa de les següents finques: 

- Local núm. 5, situat a l’entresol de l’edifici del C/ Pere Alsius, 10-14 de Banyoles, 
inscrit al registre de la propietat d Banyoles, al volum 2793, llibre 216, Foli 139, 
Finca 12228/bis de Banyoles.  

- Local núm. 6, situat a la planta primera de l’edifici del C/ Pere Alsius, 10-14 de 
Banyoles, inscrit al registre de la propietat d Banyoles, al volum 2793, llibre 216, 
Foli 139, Finca 12229/bis de Banyoles.  

- Local núm. 7, situat a planta segona de l’edifici del C/ Pere Alsius, 10-14 de 
Banyoles, inscrit al registre de la propietat d Banyoles, al volum 2793, llibre 216, 
Foli 139, Finca 12230/bis de Banyoles.  

- Local núm. 8, situat a la planta tercera de l’edifici del C/ Pere Alsius, 10-14 de 
Banyoles, inscrit al registre de la propietat d Banyoles, al volum 2793, llibre 216, 
Foli 139, Finca 12231/bis de Banyoles. 

2.2) Usos 

El Consell Comarcal a data del present acord ostenta l’ús dels espais descrits en el 
Conveni d’atribució d’usos de l’immoble ubicat a l’edifici situat al carrer Pere 
Alsius,10-14 de Banyoles, entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del 
Pla de l‘Estany, signat el 14 de març del 2013, llevat de l’espai destinat a Jutjat de 
Pau de Banyoles (a favor de l’Ajuntament de Banyoles) i l’espai destinat a Escola 
d’Adults (a favor del Consell Comarcal). 

En aquest període transitori, fins a l’adopció de l’acord al qual es fa referència en 
l’apartat 11.6) els usos de l’edifici queden establerts de la següent manera: 

PLANTA SUPERFICIE (M2) SERVEI/ÚS ENS QUE EXERCEIX LA COMPETÈNCIA
Entresol 114,10 ESCOLA D'ADULTS/SERVEIS SOCIALS Consell Comarcal d'El Pla de l'Estany
1a Planta 369,58 SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS Ajuntament de Banyoles
2a Planta 207,95 ESCOLA D'ADULTS Consell Comarcal d'El Pla de l'Estany

60,69 JUTJAT DE PAU Ajuntament de Banyoles
3a Planta 140,30 LA CÚPULA(Sala d'actes) Consell Comarcal d'El Pla de l'Estany

26,15 JUTJAT DE PAU Ajuntament de Banyoles
TOTAL 918,77 M2  

 

 



 
 
 
 

35 

 

 

Essent els M2 i el percentatge d’usos per a cada administració  

Administració M2 usos % usos 
Ajuntament de Banyoles 456,42 49,677
Consell Comarcal 462,35 50,323

918,77 100,000  

L’espai de sala d’actes, identificat com a LA CÚPULA, podrà ser utilitzat per 
l’Ajuntament de Banyoles prèvia petició al Consell comarcal, en funció de la 
disponibilitat o dels nous usos que aquest li vulgui donar. 

A nivell tècnic es garantirà uns usos dels espais que cada administració disposa de 
manera flexible per tal de permetre la continuïtat de la prestació del servei i 
l’atenció a les persones. Així mateix la utilització i manteniment dels espais i serveis 
comuns dins l’edifici comporta la necessitat de delimitar aquests espais i regular la 
utilització de serveis comuns, així com les servituds a les quals s’haurà de subjectar 
el seu ús. 

En qualsevol cas, les dues administracions es comprometen a garantir un règim de 
funcionament general òptim en aquests aspectes, de cara a contribuir i permetre un 
desenvolupament diligent de l’activitat assistencial i educativa que s’exerceix en els 
diferents espais. 

3) Finançament 

El finançament de les despeses de funcionament, manteniment, reparacions, 
subministrament, neteja i demes anàlogues s’assumiran d’acord amb el conveni de 
març del 2014 i de conformitat amb la seva clàusula segona, en funció de l’ús 
assignat i de la seva superfície. 

En el marc de la cooperació econòmica-financera establerta, les despeses derivades 
de conservació i manteniment dels espais i serveis comuns es continua prestant per 
l’ens titular dels actuals contractes, segons consta a l’ANNEX 6 del present 
conveni, i es repercutiran, pel percentatge que correspongui a cada administració a 
través de les liquidacions d’acord amb el pacte 3er del present conveni. 

4) Comissió tècnica administradora de l’edifici 

Es constituirà una comissió tècnica administradora de l’edifici, on participaran totes 
les institucions propietàries, amb la possibilitat de participació dels serveis d’altres 
administracions que utilitzen l’edifici. 

Aquesta Comissió que tindrà per objecte regular el funcionament dels espais i 
elements públics i vetllarà pel correcte manteniment i ús dels espais i serveis 
comuns a de les instal·lacions i de l’accessibilitat dels accessos. 

Les propostes de senyalística i d’inversions de manteniment i millora de l’edifici 
(espais i serveis comuns) es discutiran en el si de la Comissió Administradora i el 
seu finançament. 
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5) Plans d’autoprotecció 

El Consell comarcal fa lliurament a l’Ajuntament dels plans d’autoprotecció i d’altres 
relatius a l’edifici i als espais d’ús per part de l’Ajuntament de Banyoles tot 
acompanyant la documentació en suport digital. 

6) Propietat 

Amb el present conveni es posa de manifest la voluntat d’ambdós parts d’arribar a 
un acord sobre qui ostentarà la titularitat d’aquest bé demanial en la seva totalitat, 
establint-se com a data límit el dia 31 de desembre de 2023 per l’adopció d’aquest 
acord. 

DOTZÈ.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT PARITÀRIA 

A aquests efectes és constitueix una comissió de seguiment paritària, formada per 
dos  representants institucionals del Consell i dos representants institucionals de 
l’Ajuntament, i dos tècnics/ques  de cada un dels ens locals.  

Aquesta Comissió paritària es podran reunir sempre que alguna de les parts 
així ho consideri. És podran incorporar, puntualment, d’altres professionals que es 
consideri necessari per assessorar i  informar dels punts a tractar. 

Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts.  

La comissió de seguiment serà l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels 
compromisos adquirits a la signatura del conveni, i establirà les fórmules concretes 
per prestar adequadament el servei i mantenir una relació continuada per portar-ne 
un seguiment correcte.  

Aquesta comissió serà l’òrgan competent per a resoldre els problemes 
d’interpretació i compliment que es plantegin durant la vigència del conveni. 

TRETZÈ.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 

Són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les 
parts signants, la impossibilitat sobrevinguda, legal o material de l’execució de les 
accions que en constitueixen l’objecte, l’incompliment manifest de les seves 
clàusules i per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 

CATORZÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 

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

QUINZÈ.- DURADA DEL CONVENI 

 
A partir de la signatura del present conveni i  fins al 31/12/2023, s’estableix un 
període transitori amb les condicions i requisits esmentats anteriorment, per al 
desenvolupament de les mesures establertes en el present conveni. 
El present conveni es podrà prorrogar expressament en qualsevol moment abans 
del seu venciment del termini inicial previst com a període transitori, per un segon 
període de 12 mesos addicionals, per tant, fins al dia 31 de desembre de 2024. 
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SETZÈ.- NATURALESA JURÍDICA DEL CONVENI I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l’aplicació i/o interpretació 
d’aquest conveni que no pugui ser resolt per les parts, serà competent la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i pels articles 
108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

DISETÈ.- PUBLICITAT 

Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Consell 
Comarcal del Pla de l´Estany  publicarà el Conveni de col·laboració 
Interadministratiu al DOGC i el remetrà per a la seva publicació  al  Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  

Així mateix les entitats signants faran pública la seva signatura al Portal de 
Transparència d´acord amb l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Es trametrà una còpia d’aquest Conveni al Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Als efectes de garantir l’execució del present conveni s’incorpora a l’ANNEX 6 el 
conjunt de contractes i convenis subscrits pel Consell Comarcal i que tenen 
incidència en els conjunt de serveis que son objecte de tractament. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Ambdós ens locals es comprometen a recollir i proporcionar les dades necessàries 
per tal de justificar econòmicament i socialment les actuacions realitzades amb les 
condicions marcades pel Contracte-Programa de l’any 2022  i següents. 

El Consell recollirà les dades d’acord amb les indicacions del Departament de Drets 
socials, de manera segregada per al municipi de Banyoles, en tant que Àrea Bàsica 
de Serveis  Socials de Banyoles, i facilitarà el suport tècnic a l’Ajuntament en la 
tramesa de les dades de l’exercici 2022 davant el DSO i d’altres organismes si 
aquestes son requerides. 

L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal, impulsaran les modificacions 
registrals al  Registre d’entitats, serveis i establiments (R.E.S.E.S) del servei 
d’Inspecció del Departament de Drets Socials, per tal d’adequar els serveis: el seu 
abast, ubicació i la seva titularitat en aquest registre.  

I, en prova de conformitat, les parts signen per duplicat el present Conveni, i 
rubriquen, en signatura electrònica el mateix. 

Per l’Ajuntament de Banyoles  Pel Consell Comarcal  del Pla de l’Estany 

L’alcalde-president  El president             
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La secretària municipal El Secretari 

ANNEX 1: SERVEIS OBJECTES DEL 
CONVENI

SERVEIS AFECTATS vinculació amb CARTERA DE 
SERVEIS SOCIALS vigent

vinculació amb CONTRACTE-
PROGRAMA 22/25 i 16/19

SERVEIS SOCIALS BÀSICS Codificació Fitxa 

Servei bàsic d'atenció social 1.1.1
Professionals Equips Bàsics (EBAS) 1.1.1 Fitxa 1

Ajuts d'Urgència Social (AUS) 1.1.1 Fitxa 1
Servei de Centre de Distribució d'Aliments (CDA) 1.1.1 Fitxa 1.1 //  Fitxa 1.6

Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) abans SAF 1.2.11.1 Fitxa 39
Servei d'ajuda a domicili/Serveis d'Atenció a l'Entorn Domiciliari (SAED) 1.1.2

SAD SOCIAL 1.1.2.1 Fitxa 50.1
SAD DEPENDÈNCIA: Servei d'ajuda a domicili vinculat a la Llei de dependència 1.1.2.1 Fitxa 50.2 

Suport a familiars i altres cuidadors no professionals Fitxa 50.4
Servei de les tecnologies de suport i cura 1.1.2

Servei de teleassistència 1.1.2.1 Fitxa 50.3
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 1.1.6

Servei de centre obert 1.1.6 Fitxa 2
Serveis socioeducatius 1.1.6 Fitxa 2

Serveis de suport als serveis socials bàsics 1.1.7
Programes de dinamització comunitària - Fitxa 52

Servei de banc de productes de suport per a l'autonomia personal 1.1.2 Fitxa 50.5
SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS / ALTRES PROGRAMES 
Resposta Urgent per a dones víctimes de violència de gènere i per als seus fills i filles - Fitxa 6 (CP16-19)

1a Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades (PCI)/Atenció Refugiats - Fitxa 7.1 i 7.2 (CP16-19)
Servei d'Atenció i Informació a les Dones (SIAD) - -

SAI , plans i mesures igualtat per persones LGBTI - Fitxa 38 (CP16-19)

ANNEX 1. SERVEIS OBJECTE DEL CONVENI

 

 

ANNEX 2: PERSONAL ADSCRIT ALS SERVEIS A SUBRROGAR/TRASPASSAR 
A AJUNTAMENT DE BANYOLES 

ANNEX 2. PERSONAL ADSCRIT ALS SERVEIS A SUBROGAR / TRASPASSAR A AJUNTAMENT DE 
BANYOLES 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 
SERVEI 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

Nombre 
d'efectiu
s 

 
GRUP 

Situació 
laboral 

Règim 
segons 
RLT 

Data 
Subrogaci
ó 

       

Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS) Administratiu/va 1 C1 Funcionari interí fins a cobertura (3anys). (no va a estabilització) Funcionari 2023 

Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS) Coordinació SBAS (T.S) 1 (*) A2 Laboral Fix   

Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS) Treballador/a social   5 A2 1 Laboral (interinatge) + A escollir entre: 3 laborals fixes, 3 laborals estabilitzacio 
2022) 

Funcionari 2023 

Servei Bàsic d'Atenció Social (SBAS) Educador/a social 3 A2 A escollir: 1 fixe laboral o 4 laborals estabilització Funcionari 2023 

Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) Educador/a social 2 A2 1 laboral temporal (obra i servei) i 1 funcionari interí Funcionari 2023 

Servei d'Intervenció Socioeducativa (CO) Educador/a social 2 A2 1 laboral interí + a escollir entre 2 laborals temporals (estabilització) Funcionari 2023 

Serveis d'Atenció Entorn Domiciliari (SAED) Auxiliar de SAED 1 C2 Laboral Fixa Laboral 2023 

Serveis d'Atenció Entorn Domiciliari (SAED)- Fem Companyia Dinamitzadores SAED 1 C1 A escollir entre 3 laborals temporals (estabilització 2023) Laboral 2024 

TOTAL LLOCS DE TREBALL DE SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS 

16(*)   

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS / ALTRES PROGRAMES 

 
SERV

EI 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

 
Nombre 

d'efectiu
s 

 
GRUP 

 
Situació 
laboral 

 
Règim 

segons 
RLT 

 
Data 

Subrogaci
ó 

Programes Comunitaris Coordinadora Comunitària 1 A2 Laboral Fixa Funcionari 2023 

Pla Local d'Acció Comunitària (PLACI) - anterior PLIS Tècnic/a superior PLIS 1  A1 Laboral Temporal (pendent Estabilització 2022) Laboral 2023 

Pla Local d'Acció Comunitària (PLACI) - anterior PLIS Tècnic/a PLIS 1 (**) A2 Laboral Temporal (pendent Estabilització 2022) Laboral 2023  

Pla Local d'Acció Comunitària (PLACI) - anterior PDC Tècnic/a PDC 1 A2 Laboral Fixa Laboral 2023 

Altres actuacions comunitàries -Agent Acollida Agent Acollida 1 AP Laboral Fixa Laboral 2023 

Servei Punt Òmnia Tècnic/a auxiliar Punt Òmnia 1 C1 Laboral Fixa Laboral 2023 

Administrati/va Comunitari Administratiu 1 C1 Funcionari de carrera Funcionari 2023 
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TOTAL LLOCS DE TREBALL SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS /ALTRES 
PROGRAMES 

7(**)   

PROFESSIONALS D'ESTRUCTURA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL 

 
SERV

EI 

 
DENOMINACIÓ LLOC DE 
TREBALL 

Nombre 
d'efectiu
s 

 
GRUP 

Situació 
laboral 

Règim 
segons 
RLT 

Data 
Subrogaci
ó 

Administració General. Servei d'atenció a l'usuari - Recepció Conserge 1 AP Laboral Fixa Laboral 2023 

TOTAL LLOCS DE TREBALL 
D'ESTRUCTURA 

1 
  

       

TOTAL LLOCS DE TREBALL DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS   16(*)   

TOTAL LLOCS DE TREBALL SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS / ALTRES PROGRAMES   7 (**)   

TOTAL LLOCS DE TREBALL D'ESTRUCTURA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL   1   

TOTAL LLOCS DE TREBALL A TRASPASSAR/SUBROGAR PER 
BANYOLES 

24 (*) (**)   

       

CONTRACTES DE SERVEIS DE L'ÀREA DE BENESTAR AMB PROFESSIONALS A 
TRASPASSAR 

     

CONTRACTE      

Servei d'Intervenció Socioeducativa als barris      

Serveis d'Atenció Domiciliària -SUMAR      

Servei de Teleassistència - DIPSALUT      

Servei d'Àpats a Domicili -Bo i Sa, SL      

Servei de neteja - Centre El Puig-      

Centre de Distribució d'Aliments - Càritas Diocesana de Girona      

      

 

(*) en relació al lloc de treball “Coordinació SBAS(TS)” serà objecte de traspàs per 
part del Consell Comarcal a l’Ajuntament de Banyoles en el supòsit que la 
professional que ocupa un dels lloc de treball de coordinació dins l’Àrea de Benestar 
Social de l’ens comarcal accepti el traspàs.   

     

(**) en relació al lloc de treball “Tècnic PLIS” s’estableix com a data límit el dia 31 
de desembre de 2022 per a establir els acords específics de  traspàs d’aquest lloc 
de treball, entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell comarcal d’El Pla de l’Estany. 

 

 

ANNEX 3.- DETALL ECONÒMIC ACORD DE SOSTENIMENT DELS SERVEIS 
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ANNEX 4- EQUIPS INFORMÀTICS 
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ANNEX 5 –BENS MOBLES 
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En relació als bens mobles de l’edifici Pere Alsius 10-14, utilitzats per l’Àrea de 
Benestar Social del Consell comarcal d’El Pla de l’Estany, en el moment que s’acordi 
qui ostenta la titularitat, d’acord amb el Pacte 11.2.6), es procedirà a determinar 
l’adscripció dels béns mobles. 

De manera transitòria les dues administracions utilitzaran els béns mobles 
necessaris per a la prestació dels serveis d’acord amb els efectius  professionals i 
de conformitat amb el Pacte 11.2) . 

ANNEX 6. CONVENIS DE COL.LABORACIÓ I CONTRACTES AFECTATS 

EXPEDIENT EMPRESA/ENTITAT OBJECTE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

X2018003352 BO I SA, SERVEI D'ÀPATS, SL
CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR DEL COIET I D'ELABORACIÓ D'ÀPATS A 
DOMICILI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY I BO I SA, SERVEI 
D'ÀPATS, S.L

01/09/2019 31/08/2023

2014.908  
X2018000764

NAUS VILAGRAN, SL
Contracte mercantil - CONTRACTE D'ARRENDAMENT PER ÚS DIFERENT D'HABITATGE - 
Local situat al Polígon Industrial de la Farga, Passeig Mas Riera, 39 Porta 03, de Banyoles 
Centre Distribució d'Aliments (CDA)

21/11/2014 30/11/2022

2017.393  
X2017001703

ORIÓ EDUSERVEIS, S.L. 

CONTRACTE DEL SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA ALS BARRIS DE 
CANALETA CAN PUIG, DE LA FARGA I DE SANT PERE DE BANYOLES (Es fa una 
modificació de contracte per afegir-hi l'execució d'actuacions comunitàries per un import 
de 2.520€/any el 3 de setembre de 2019)

28/03/2018
28/03/2022                                                                  

Continuïtat servei fins 27/12/2022

X2022001192
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS

ACORD CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT ASCENSORS A FAVOR DE 
L'EMPRESA ZARDOYA OTIS SA

1/7/2022
30/06/2023

  Possibilitat  3 pròrrogues de 12 
mesos cadascuna

X2021010833
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS

ACORD MARC INSPECCIÓ PERIÒDICA D'ASCENSORS A FAVOR DE L'EMPRESA SGS 
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA

1/10/2022
30/09/2023 

    Possibilitat 3 pròrrogues de 12 
mesos cadascuna

X2021006826 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS

ACORD MARC SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE L'EMPRESA 
ENDESA ENERGIA SAU

1/7/2022 30/6/2023

X2022005924
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS

ACORD MARC SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL A FAVOR DE L'EMPRESA 
ENDESA ENERGIA SAU

1/10/2022 30/9/2023

EXPEDIENT EMPRESA/ENTITAT OBJECTE DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

X2019000083
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE 
CATALUNYA
AJUNTAMENT DE BANYOLES

CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE 
BANYOLES I EL CONSELL COMARCAL PLA DE L'ESTANY PER A LA CESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DE L'ÚS DE 9 HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER 
L'AGÈNCIA - ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI PER LA CESSIÓ DE DOS NOUS 
HABITATGES - PENDENT SIGNAR NOVA ADDENDA  PER LA CESSIÓ DE DOS NOUS 
HABITATGES

12/3/2019 
24/09/2019 

12/03/2023                                    
Pròrroga període de 4 anys 

addicionals

X2022000776
CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA

CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ENTITAT CÀRITAS 
DIOCESANA DE GIRONA PER ATENDRE LES DEMANADES D'ASSESSORAMENT 
JURÍDIC EN EL PROCÉS D'ARRELAMENT SOCIAL PER A LA REGULARITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA

24/04/2022 31/12/2022

X2022002006
CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA

CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY I CÁRITAS DIOCESANA DE GIRONA PER L’ADQUISICIÓ D’ALIMENTS I 
PRODUCTES BÀSICS PER AL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DE BANYOLES.

19/07/2022 31/12/2022

X2018003646

CONSELL 
COMARCAL DE L'ALT 
EMPORDÀ / EL CONSORCI 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS 
SALT

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ, EL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY, EL CONSORCI BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS SALT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRODUCTES DE 
SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL

01/01/2018
31/12/2019                                        

Poden acordar pròrroga fins a un 
màxim de 4 anys

X2021002823

DIPSALUT-ORGANISME 
AUTÒNOM DE SALUT 
PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIPSALUT I EL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY PER A LA LICITACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

01/01/2022

31/12/2023                                      
Pròrroga expressa, que cap cas 

podrà ser superior a 3 anys 
addiccionals

2015.447
INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT I LA CLÍNICA SALUS 
INFIRMORUM

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L'ESTANY, L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I LA CLÍNICA SALUS INFIRMORUM PER A 
L'ATENCIÓ INTEGRAL A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA DEL PLA DE L'ESTANY.

27/04/2015

Vigència 2 anys. Es podrà 
prorrogar per biennis successius si 
cap de les parts ho denuncia amb 

2 mesos antelació.

X2022000774 MIFAS
CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA FUNDACIÓ MIFAS
PER LES ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ACCESSIBILITAT I BANC DE PRODUCTES 
DE SUPORT A LA COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY

01/01/2022 31/12/2022

  X2018003695
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS 
D'ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA, SL

CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L'ESTANY I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. 
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) SOCIAL I 
DEPENDÈNCIA A LA COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY

01/02/2018

31/12/2021 
Pròrroga acord exprés fins a 4 

anys més
Pròrroga 2022

X2020001857 
Informàtica

SUMAR, SERVEIS PÚBLICS 
D'ACCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA, SL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA 
PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE GESTIÓ D'EXPEDIENTS DE SERVEIS SOCIALS
(GESS) DE SUMAR, EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL. S.L. AL CONSELL COMARCAL 
DEL PLA DE L'ESTANY.

09/07/2020
08/07/2024                                                  

Pròrroga  acord exprés fins a un 
màxim de 6 anys

CONTRACTES

CONVENIS

ANNEX 6. CONVENIS DE COL.LABORACIÓ I CONTRACTES AFECTATS
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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. 
 
6. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ L’ESTABLIMENT DELS SERVEIS SOCIALS 
MUNICIPALS (expedient X2022002783). 

L’ Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora de l’Àrea 
de Benestar Social, que fa la següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET 

I.- Els serveis bàsics d’atenció social formen part dels serveis socials bàsics (SSB) i 
el titular de l’àrea bàsica de serveis socials (ABSS) de cada territori és qui exerceix 
aquesta funció. 

Els municipis que tenen més de 20.000 habitants es poden constituir com a ABSS i 
exercir les competències corresponents per si mateixos. 

En cas que els municipis amb menys de 20.000 habitants que no hagin optat per 
cap fórmula d’associació, com era el cas del municipi de Banyoles, el consell 
comarcal era el titular de l’ABSS i exercia les competències en SSB. I aquest era el 
supòsit fins que l’Ajuntament de Banyoles va iniciar els tràmits per ser ABSS. 

II.- L’any 2020 el municipi de Banyoles va superar els 20.000 habitants, i tal com 
preveu la normativa sectorial, concretament, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
Serveis Socials (d’ara endavant, Llei 12/2007) aquest Ajuntament té la possibilitat 
d’assumir-ne les competències, esdevenir l’interlocutor principal amb els 
Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en la matèria per a la 
planificació i seguiment dels serveis socials, gestionar directament el co-
finançament i impulsar a nivell de ciutat les polítiques municipals pròpies i els 
serveis i programes que se’n derivin.  
 
És per la qual cosa que el primer tràmit realitzat per aquest Ajuntament va ser en 
data 2 d’octubre de 2020, registre sortida municipal número 9165, en que 
l’Ajuntament de Banyoles comunicava a la Secretaria General del Departament de 
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Treball, Afers Socials i Famílies que, segons escrit de l’Institut Nacional 
d’estadística, la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2020 era la de 
20.015 habitants, manifestant la voluntat d’assumir les competències en matèria de 
serveis socials. 
 
I en la mateixa data també es va comunicar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
la voluntat d’aquest Ajuntament en relació als serveis socials que no eren altres que 
assumir la seva prestació i d’anar acordant amb l’ens comarcal que actualment 
presta aquests serveis, els mecanismes, calendaris i mesures per a fer el traspàs 
del servei, preservant en tot cas el contínuum assistencial, d’acord amb el 
procediment regulat pel protocol que consta en l’annex “Segregació d’Ajuntaments 
que assoleixen els 20.000 habitants i accedeixen a la prestació dels serveis, de 
forma directa o mancomunada o consorciada”   del Contracte Programa 2016-2019 
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de El Pla de l’Estany, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, i  les indicacions dels Departaments competents. A tal efecte, aquestes 
negociacions finalment han quedat reflectides en el conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany per a la segregació de l’Ajuntament de Banyoles de l’àrea bàsica de serveis 
socials el Pla de l’Estany i creació de l’àrea bàsica de serveis socials de Banyoles. 
 
III.- L’Ajuntament de Banyoles vol disposar d’aquest servei públic municipal, motiu 
pel qual el passat dia 8 d’abril de 2022, mitjançant Decret d’alcaldia 1575/2022, es 
va sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya 
l’adhesió al contracte programa 2022-2025 de Serveis Socials per al cofinançament 
dels serveis socials municipals. I en data 13 de juliol de 2022 el Departament de 
Drets Socials, mitjançant registre d’entrada municipal 11632/2022, ens fa tramesa 
del Contracte programa 2022-2025. Contracte programa que s’ha aprovat per la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2022. 
Per tot això, mitjançant Decret d’Alcaldia 1278/2022, de 17 de març, s’incoa 
expedient per a l’establiment del servei públic municipal dels Serveis Socials 
municipals, es constitueix un comissió d’estudi que ha elaborat la memòria 
justificativa corresponent, el projecte d’establiment, el reglament sobre el règim 
jurídic de la prestació del servei així com els reglaments associats a la prestació del 
servei per tal de donar-li la tramitació pertinent. 
 
I, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia citat es va sotmetre a consulta pública 
prèvia a la seva elaboració el Reglament general per a la prestació dels serveis 
socials de l’Ajuntament de Banyoles i els reglaments associats a l’establiment dels 
serveis socials municipals. 

La comissió d’estudi s’ha reunit en diferents sessions, concretament, els dies 19 
d’abril, 3 i 17 de maig, 8 de juny, 29 de juliol i 29 d’agost de 2022. I en data  21 
d’octubre de 2022 (un cop consensuat finalment el text del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, motiu pel qual no es celebra aquesta comissió fins aquesta data -
tramitació que va quedar pendent fins acordar el contingut d’aquest conveni amb el 
Consell Comarcal per estar estrictament vinculat l’establiment del servei públic dels 
serveis socials amb l’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa 
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la 
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segregació de l’Ajuntament de Banyoles de l’àrea bàsica de Serveis Socials el Pla de 
l’Estany i creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Social Banyoles) la comissió d’estudi 
ha acordat, per unanimitat, el següent: 

Primer. Aprovar la memòria justificativa, el projecte d’establiment, el projecte 
de reglament del servei titulat Reglament per a la prestació dels serveis socials 
municipals de l’Ajuntament de Banyoles, així com els projectes dels reglaments 
associats següents:  

 Reglament del Servei d’Intervenció Socioeducativa 
 Reglament del Consell d’Acció Social i Qualitat de Vida de Banyoles 
 Reglament reguladors dels serveis d’Atenció a l’entorn domiciliari 
 Reglament regulador dels ajuts d’urgència social 
 Reglament del funcionament i usos de la xarxa de casals de barri de la 

ciutat de Banyoles  
 
textos que s’adjunten com a annex I, annex II,  annex III, annex IV, annex 
V, annex VI, annex VII i annex VIII respectivament. 
 
Segon. Elevar al Ple els avantprojectes esmentats per continuar la seva 
tramitació. 

 
IV.- Consta en l’expedient informe emès per la Secretària municipal així com 
informe de conformitat de la Intervenció municipal. 
 

FONAMENTS DE DRET 

I.- La normativa a considerar és la següent: 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (articles 
22.2.f, 85 i 86). 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (articles 
95 i 97). 

- 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. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (articles 159 a 162). 

- Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 1955, que és d’aplicació 
supletòria. 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 
- Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària. 
- Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de 

coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.  
- Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis 

Socials 2010-2011 i Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, mitjançant la qual es prorroga la 
Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre.  

- II Pla estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-24 com a marc de 
referència per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS),  
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aprovat mitjançant la Resolució 1110/XII del Parlament de Catalunya i 
l’Acord GOV/177/2020, de 29 de desembre publicat al DOGC núm. 8307 de 
31 de desembre de 2020.  

- Llei 39/2006, de 14 de novembre, de promoció de l’autonomia i atenció a les 
persones en situació de dependència. 

- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic. 
- Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.  
- Decret 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el 
Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a 
la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de 
dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les 
prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic.  

- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista i Llei 17/2020, del 22 de desembre que modifica la Llei 5/2008 
ampliant, reforçar i actualitzar la Llei 5/2008, i també de protegir els drets 
de les dones transgènere i cisgènere i de les persones no binàries.  

- Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia. 

- Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  
- Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i 

l’adolescència davant la violència; Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència i Decret 63/2022, de 5 d’abril, 
dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i 
del procediment i les mesures de protecció a la infància i l’adolescència. 

- Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno.  

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 

II.- La Llei estableix la distribució de competències en tres nivells, un dels quals 
correspon a l’administració local. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre 
especifica quines són les competències de l’àmbit local fent referència als municipis 
i afegint, a l’apartat 2 del mateix article, que «Les comarques supleixen els 
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències 
pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions 
d’assumir directament o mancomunadament». 

Per altra banda, l’article 34 es refereix a les àrees bàsiques de serveis socials 
que són definides com «la unitat primària de l’atenció social als efectes de la 
prestació dels serveis socials bàsics» (apartat 1) i afegeix que s’organitzen «sobre 
una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el 
municipi» (apartat 2) i conclou establint que l’àrea bàsica de serveis socials «ha 
d’agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En aquest cas, la gestió 
correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta 
finalitat» (apartat 3). Per tant, la Llei de Serveis Socials estableix com a clàusula de 



 
 
 
 

48 

 

tancament que la titularitat i la gestió dels serveis socials bàsics passi a 
correspondre a la comarca per als municipis menors de 20.000 habitants. 

El Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària, vigent en virtut de 
la disposició transitòria quarta de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, precisa que cada 
àrea bàsica està formada per un municipi de més de 20.000 habitants o pel conjunt 
de municipis fins a 20.000 habitants que s’integren en una comarca. 

Per tant, la llei tot i assignar les competències als municipis, estableix un límit 
poblacional per a la gestió de les competències.  

III.- L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
local estableix com una competència obligatòria pels Municipis de més de 20.000 
habitants la prestació de serveis socials, concretament, d’evaluació i informació de 
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social.  

I l’article 25.2 del mateix text legal disposa que el Municipi exercirà en tot cas com 
a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
Autònomes, entre d’altres, la matèria relativa a evaluació i informació de situacions 
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 

Els ens locals tenen vinculades les seves competències i obligacions amb el nivell 
dels serveis socials bàsics, que es defineixen de la manera següent: 

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials 
i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.» (art. 16.1). 

I se’ls caracteritza dient que tenen «caràcter polivalent, comunitari i preventiu per 
fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenen les 
diferents situacions de necessitats en què es troben o que es puguin presentar» 
(art. 16.3) i la seva resposta es dóna des de la proximitat, en l’àmbit de la 
convivència de les persones. 

Les competències dels ens locals, en concret dels municipis, queden regulades a 
l’article 31 de la llei i es recullen en un llistat. El mateix article atorga a les 
comarques les mateixes competències quan es tracta de suplir als municipis que no 
assoleixen la població de 20.000 habitants.  

Una de les competències és el desenvolupament de les funcions pròpies dels 
serveis socials bàsics; i és l’article 17 de la Llei 12/2007 que estableix quines 
són. 

IV.- Consultats els arxius municipals no consta cap acord d’establiment dels serveis 
socials municipals. 
 
Els serveis públics locals, abans de ser prestats, exigeixen una decisió solemne, 
formal i pública (publicatio), en virtut de la qual l’administració local assumeix la 
titularitat, mitjançant acord plenari, comprometent-se davant la ciutadania a 
prestar de forma regular i continua el serveis que es tracti en qüestió. 
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Sobre la publicatio es pronuncia l’article 42 del Decret de 17 de juny de 1955 pel 
qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals que disposa els 
següent: Per a l’establiment de la gestió directa de serveis que no tinguin caràcter 
econòmic, mercantil o industrial serà suficient l’acord de la Corporació en ple. 
 
La STS de 24 d’octubre de 1989 posa l’accent en la publicatio en els termes 
següents: La qüestió pot sorgir sobre el que pot entendre’s per servei públic, ja que 
cap text legal dona un concepte del mateix, podent considerar-se una forma 
d’activitat que la seva titularitat ha estat reservada en virtut d’una Llei a 
l’Administració perquè la reglamenti, la dirigeixi i gestioni, de forma directa o 
indirecta, i a través del qual es presta un servei al públic de forma regular i 
continua. 
 
I la STS de 7 de febrer de 1990 insisteix en la publicatio com a element essencial 
del servei públic. 
 
Els serveis públics locals es poden gestionar directament o en forma indirecta. La 
facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens locals, 
en l’exercici de la potestat organitzativa que s’estableix en l’article 4.1.a)  LRBRL i 
poden gestionar els de la seva competència.  
 
Havent-se escollit la forma de gestió directa per la pròpia entitat local, tal i com 
s’especifica en el projecte d’establiment, apartat segon, titulat Forma de gestió  i en 
consonància, tal i com s’ha exposat en l’apartat  3.1. de l’informe de la secretària 
municipal, amb la Llei de Serveis Socials. 
 
Per la seva aprovació cal seguir la tramitació que es preveu en els articles 159 a 
162  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes d’aplicació. 

De conformitat amb el que disposa l’article 160 del ROAS l’expedient instruït s’ha 
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que 
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. Simultàniament, s’ha de donar 
audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit la iniciativa. 

Per decidir sobre l’establiment del servei esmentat és competent el Ple municipal, 
prèvia la instrucció de l’expedient oportú amb la redacció d’una memòria 
justificativa, un projecte d’establiment i un reglament sobre el règim jurídic de la 
prestació, d’acord amb els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serves dels ens locals, i la resta 
de normes d’aplicació. 

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

Primer.- Prendre en consideració l’establiment dels serveis socials municipals, 
sobre la base de la memòria justificativa, el projecte  d’establiment i el projecte de 
reglament del servei titulat Reglament per a la prestació dels serveis socials 
municipals de l’Ajuntament de Banyoles, així com els projectes dels reglaments 
associats següents:  

 Reglament del Servei d’Intervenció Socioeducativa 
 Reglament del Consell d’Acció Social i Qualitat de Vida de Banyoles 
 Reglament reguladors dels serveis d’Atenció a l’entorn domiciliari 
 Reglament regulador dels ajuts d’urgència social 
 Reglament del funcionament i usos de la xarxa de casals de barri de la 

ciutat de Banyoles  
 
textos que consten en l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de trenta dies 
hàbils, a comptar des de la darrera publicació de les ordenades en el paràgraf 
següent, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i disposar-ne 
l’exposició al tauler d’edictes de la Corporació. 
 
Quart. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon 
Govern.  
 

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. 
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El debat dels punt 5 i 6 de l’ordre del dia es poden visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=07m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=22m55s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=28m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=34m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=39m53s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=40m39s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=41m59s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=43m44s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=44m29s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=45m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=47m21s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=56m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=66m27s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=67m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
7. DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA SOBRE LA DECLARACIÓ 
D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL D’OBRES SOBRE UN 
BÉ IMMOBLE PER A ÚS O APROFITAMENT PRIVAT (expedient 
X2022004335). 

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 
 
1. El dia 3 de novembre de 2021 (Registre E2021016796) el Sr. A.C.T., actuant en 
representació de l’entitat CLUB NATACIÓ BANYOLES, presenta instància genèrica 
per la qual sol·licita llicència d’obres per a l’ampliació de la sala d’activitats i 
demana la concessió de la bonificació de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, al·legant poder ser considerades obres d’especial interès o 
utilitat municipal “en tractar-se d’una entitat d’Utilitat Pública, a més d’una obra 
que se’n beneficiarà tan socis com no socis”. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 
d’abril de 2022 s’atorga llicència al CLUB NATACIÓ BANYOLES per a l’ampliació de 
la sala d’activitats al Passeig Gaudí, 3, referència cadastral 0137503DG8603N, 
d’acord amb els informes tècnic i jurídic obrants a l’expedient X2021011443. 
Segons la documentació aportada i l’informe tècnic, s’estima que l’import de les 
obres és de 90.177,19 €. 
 
3. Consta en el present expedient l’informe emès per la Tècnica de Gestió Tributària 
que conclou que cal sotmetre a consideració del Ple de la Corporació la possibilitat 
de declarar les esmentades obres d’especial interès o utilitat municipal per tal de 
poder concedir, si s’escau, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres sol·licitada. 
 
4. Aquesta regidoria considera que en les obres objecte de l’esmentada llicència no 
concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin la declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipal, 
perquè la ampliació es destinarà a sala d'activitats (que són les activitats guiades 
amb monitor que realitzen els socis del Club) per obtenir una sala diàfana per a 
activitats diverses: ioga, spinning, pilates, etc. adreçades a socis i usuaris que 
paguen aquests serveis en contraprestació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que en els tributs 
locals només es podran reconèixer els beneficis fiscals expressament previstos a les 
normes amb rang de llei i els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals o els 
establerts per les entitats locals en les seves ordenances fiscals en els supòsits 
expressament previstos per la llei. 
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2. L’article 103.2.a) de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que les 
ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins el 95 per cent a favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració i que tal 
declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
3. L’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions 
actualment vigent al municipi, en concordança amb l’article esmentat en el paràgraf 
anterior, regula en el seu article 4.3. la concessió d’una bonificació del 95% de la 
quota de l’impost en favor d’aquelles construccions, instal·lacions o obres que 
siguin expressament declarades d’especial interès o utilitat municipal quan 
concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin tal declaració.  
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Desestimar la sol·licitud formulada per l’entitat CLUB NATACIÓ BANYOLES de 
declaració d’obres d’especial interès i utilitat municipal les obres per a l’ampliació de 
la sala d’activitats al Passeig Gaudí, 3, referència cadastral 0137503DG8603N, 
(expedient X2021011443), atès que no concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració perquè 
es tracta d’obres per a ús o aprofitament amb contraprestació econòmica. 
 
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.  
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El debat d’aquest punt es pot visiona a:  

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=71m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=72m07s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=72m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

8. ESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA SOBRE LA DECLARACIÓ 
D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL (Expedient 
X2022005086). 

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 
 
1. El dia 18 de febrer de 2022 (Registre E2022002451) els Serveis Territorials a 
Girona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sol·licita 
telemàticament, via EACAT, llicència d’obres per a l’enderroc de la pista asfaltada i 
nova construcció de pista de formigó a l’INS Pere Alsius i demana la bonificació del 
95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, al·legant 
poder ser considerades obres d’especial interès o utilitat municipal d’acord amb el 
que estableix l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 4 de 
maig de 2022 s’atorga llicència al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a l’enderroc de la pista asfaltada i nova construcció de pista de 
formigó a l’INS PERE ALSIUS, emplaçat al carrer Sardana, núm. 17, referència 
cadastral 9728604DG7692N, d’acord amb els informes tècnic i jurídic obrants a 
l’expedient X2022001993. Segons la documentació aportada i l’informe tècnic, 
s’estima que l’import de les obres és de 79.506,28 €. 
 
3. Consta en el present expedient l’informe favorable emès per la Tècnica de Gestió 
Tributària que conclou que cal sotmetre a consideració del Ple de la Corporació la 
possibilitat de declarar les esmentades obres d’especial interès o utilitat municipal 
per tal de poder concedir, si s’escau, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres sol·licitada. 
 
4. Aquesta regidoria considera que cal declarar l’especial interès i la utilitat 
municipal de les obres de l’esmentada llicència, perquè l’article 66.3 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, relatiu a les Competències municipals i locals, 
estableix que els municipis participaran en la programació de l’ensenyament i la 
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cooperació amb l’Administració educativa en la creació, construcció i manteniment 
dels centres docents públics, 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que en els tributs 
locals només es podran reconèixer els beneficis fiscals expressament previstos a les 
normes amb rang de llei i els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals o els 
establerts per les entitats locals en les seves ordenances fiscals en els supòsits 
expressament previstos per la llei. 
 
2. L’article 103.2.a) de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que les 
ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins el 95 per cent a favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració i que tal 
declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
3. L’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions 
actualment vigent al municipi, en concordança amb l’article esmentat en el paràgraf 
anterior, regula en el seu article 4.3. la concessió d’una bonificació del 95% de la 
quota de l’impost en favor d’aquelles construccions, instal·lacions o obres que 
siguin expressament declarades d’especial interès o utilitat municipal quan 
concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin tal declaració.  
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Declarar obres d’especial interès i utilitat municipal les obres l’enderroc de la pista 
asfaltada i nova construcció de pista de formigó a l’INS PERE ALSIUS, emplaçat al 
carrer Sardana, núm. 17, referència cadastral 9728604DG7692N, atorgades al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (expedient X2022001993) 
pressupostades en 79.506,28 €. 
 
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: Joaquím Callís Fernández. 
 

9. ESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA SOBRE LA DECLARACIÓ 
D’OBRES D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL (Expedient 
X2022005087). 

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 
 
1. El dia 2 de març de 2022 (Registre E2022003095) els Serveis Territorials a 
Girona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sol·licita 
telemàticament, via EACAT, llicència d’obres per a fonamentació i instal·lació d’un 
mòdul prefabricat a l’Institut Pla de l’Estany i demana la bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, al·legant poder ser 
considerades obres d’especial interès o utilitat municipal d’acord amb el que 
estableix l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 4 de 
maig de 2022 s’atorga llicència al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la infraestructura necessària (fonamentació i instal·lacions) per a la 
posterior instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’INSTITUT PLA DE L’ESTANY, 
emplaçat al c/ Jaume Farriol i Montserrat, 31, referència cadastral 
0620201DG8602S, d’acord amb els informes tècnic i jurídic obrants a l’expedient 
X2022002429. Segons la documentació aportada i l’informe tècnic, s’estima que 
l’import de les obres és de 16.970,00 €. 
 
3. Consta en el present expedient l’informe favorable emès per la Tècnica de Gestió 
Tributària que conclou que cal sotmetre a consideració del Ple de la Corporació la 
possibilitat de declarar les esmentades obres d’especial interès o utilitat municipal 
per tal de poder concedir, si s’escau, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres sol·licitada. 
 
4. Aquesta regidoria considera que cal declarar l’especial interès i la utilitat 
municipal de les obres de l’esmentada llicència, perquè l’article 66.3 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, relatiu a les Competències municipals i locals, 
estableix que els municipis participaran en la programació de l’ensenyament i la 
cooperació amb l’Administració educativa en la creació, construcció i manteniment 
dels centres docents públics, 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que en els tributs 
locals només es podran reconèixer els beneficis fiscals expressament previstos a les 
normes amb rang de llei i els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals o els 
establerts per les entitats locals en les seves ordenances fiscals en els supòsits 
expressament previstos per la llei. 
 
2. L’article 103.2.a) de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004 estableix que les 
ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins el 95 per cent a favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració i que tal 
declaració li correspon al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, 
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
3. L’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions 
actualment vigent al municipi, en concordança amb l’article esmentat en el paràgraf 
anterior, regula en el seu article 4.3. la concessió d’una bonificació del 95% de la 
quota de l’impost en favor d’aquelles construccions, instal·lacions o obres que 
siguin expressament declarades d’especial interès o utilitat municipal quan 
concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin tal declaració.  
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Declarar obres d’especial interès i utilitat municipal les obres per a la 
infraestructura necessària (fonamentació i instal·lacions) per a la posterior 
instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’INSTITUT PLA DE L’ESTANY, emplaçat al c/ 
Jaume Farriol i Montserrat, 31, referència cadastral 0620201DG8602S, atorgades al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (expedient X2022002429) 
pressupostades en 16.970,00 €. 
 
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.  
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 

El debat dels punts 8 i 9 de l’ordre del dia es poden visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=72m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=73m03s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=73m31s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER A L'EXERCICI 2023 (expedient X2022009261). 

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

El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, 
les ordenances fiscals que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment.  
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S’ha proposat la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles, de Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques, de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al 
Servei de gestió de residus municipals, de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora 
de les Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local i de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora del cementiri municipal, serveis 
funeraris i autorització o concessió de sepultures. 
 
Consta en l’expedient l’informe emès pel Cap del Servei de Promoció Econòmica, 
pel qual sol·licita el canvi de nom de la fira “Firestany” per “Espai Divulgatiu Zona 
Pavelló”; també hi figura l’informe favorable emès per la Tècnica de Serveis 
Econòmics de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al 
Servei de gestió de residus municipals en el sentit de derogar parcialment 
l’esmentada ordenança, concretament els articles que fan referència a la taxa de 
gestió de residus comercials per a realitzar l’exacció mitjançant preu públic; i també 
hi consta l’informe tecnicoeconòmic emès per la Cap de Servei de Via Pública pel 
qual sol·licita la modificació de les tarifes de la Taxa de conservació de sepultures 
del cementiri municipal en motiu de la tramitació del contracte administratiu del 
servei de gestió del cementiri. Així com també consten els informes favorables 
emesos per la Secretària i per la Tècnica del Servei de Gestió Tributària.  
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb el que disposa la Secció 3a del Capítol III 
(Tributs) del Títol I (Recursos de les hisendes local) del Text Refós de la Llei de les 
Hisendes Locals, que conté la normativa reguladora de les taxes i el Capítol II 
(Tributs propis) del Títol II (Recursos dels municipis), que conté la relativa als 
impostos locals. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple en virtut del que disposa 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en relació amb l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals que han 
de regir a partir del dia 1 de gener de 2023, que tot seguit es detallen i figuren com 
a document annex I del present acord:  
 

 Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
 Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques 
 Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per al Servei de gestió de 

residus municipals 
 Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa 

o l’aprofitament especial del domini públic local  
 Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa pel servei de cementiri 

municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultures 
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Segon.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar 
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i la inserció 
d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de 
trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap 
reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense 
necessitat de nou acord plenari.  
 
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la 
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i 
Bon Govern.  
 
Quart.- Editar el text refós de les ordenances fiscals reguladores dels tributs de 
l’Ajuntament de Banyoles que han de regir a partir de l’exercici 2023 dins del 
termini del primer quadrimestre d’aquest exercici, d’acord amb el que estableix 
l’article 17.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les 
poblacions de més de 20.000 habitants. 
 
ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
(X2022009261) 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 
 
Es modifica l’apartat 4 de l’article 10è, sobre la bonificació potestativa de la quota dels 
béns immobles d’ús residencial en els quals s'hagin realitzat obres per la instal·lació 
de sistemes de l’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal·lació de 
captadors fotovoltaics, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 
Art. 10è. Bonificacions. 
 
Bonificacions potestatives 
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 25 % en la quota íntegra de l’impost, amb un 

màxim de 300,00 € anuals per habitatge, durant el període impositiu següent al 
de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada 
i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya, els béns immobles d’ús 
residencial en els quals s'hagin realitzat obres per la instal·lació de sistemes de 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal·lació de captadors 
fotovoltaics que compleixin les condicions següents:  

 Que la instal·lació no vingui imposada per les ordenances municipals o altra 
normativa sectorial aplicable. 

 Que s’hagi presentat comunicació prèvia o obtingut llicència d’obres per la 
seva instal·lació i que sigui compatible amb les normes urbanístiques del 
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POUM. S’exclouen les instal·lacions que en el moment de la seva execució no 
disposin del corresponent títol habilitant. 

 Que la instal·lació tingui com a mínim una producció elèctrica per 
autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui 
instal·lada i que la potència pic sigui igual o inferior a 15 Kwp. S’haurà 
d’aportar document signat per persona facultativa habilitada que especifiqui i 
acrediti aquestes condicions. 

Per gaudir d’aquesta bonificació el titular de l’impost, o si s’escau, el seu 
representant legal, haurà presentar sol·licitud acompanyada del document que 
acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat 
de Catalunya en el termini de sis mesos posteriors a la data d’aquesta 
legalització. 

La bonificació s’aplicarà, prèvia resolució favorable de la concessió del benefici 
fiscal per part l’ajuntament, als béns immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de l’acreditació de la 
seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya amb data posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 10è sobre coeficients de situació per tal de tenir 
actualitzada la data de referència del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que 
quedarà redactat tal i com segueix: 
 
Art. 10è. Coeficients de situació. 
 
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del Text Refós de la Llei de les Hisendes 

Locals, el territori municipal es zonifica i classifica en 2 categories fiscals: 

a) Categoria 2a: Tots els carrers i trams inclosos dins la qualificació de sòl 
industrial i de serveis generals segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
vigent al període impositiu que correspongui. 

b) Categoria 1a: La resta de carrers i trams no inclosos a la categoria anterior. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
 S’afegeix l’apartat 3 a l’article 2n sobre fet imposable, que quedarà redactat tal 

com segueix: 
 
Art. 2n. Fet imposable. - 
 
(...) 
 
3. No estaran subjectes a la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament dels residus domèstics els locals comercials que tributin 
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en el Preu Públic que estableixi l’Ajuntament de Banyoles pel servei de 
recollida, transport i tractament dels residus comercials. 
 

 Es deroga parcialment l’esmentada ordenança fiscal, concretament els 

articles 10è fins al 16è que fan referència al punt “II.- Taxa pel servei, de 

recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus comercials” 

que s’anul·la; i per tant, també s’anul·la el punt “I.- Taxa pel servei de recepció 

obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics”. 

 

 En conseqüència, l’article 17è. titulat “Infraccions i sancions” passa a ser 

l’article Article. 10è., i l’article 18è. titulat “Legislació supletòria” passa a ser 

l’article Article 11è. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL 
 

Es modifica l’apartat 2.1 (tarifes de les ocupacions en la fira Firestoc i de la Fira de 

Sant Martirià) de l’annex 11.2 “Taxa per ocupació de la via pública amb llocs 

de venda, atraccions i altres fires” en el sentit de canviar el nom de “Firestany” 

per “Espai Divulgatiu Zona Pavelló” 

 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 
CEMENTIRI MUNICIPAL, SERVEIS FUNERARIS I AUTORITZACIÓ O 
CONCESSIÓ DE SEPULTURES 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5è sobre les tarifes de la conservació de 
sepultures arran de l’expedient X2022004094 de tramitació del contracte 
administratiu del servei de gestió del cementiri municipal de Banyoles, que quedarà 
redactat tal i com segueix: 
 
Art. 5è. Bases i tarifes 
 
1.  Conservació de sepultures  

1.1.  Nínxols, quota anual  29,00 € 

1.2.  Hipogeus, quota anual  145,00 € 

1.3. Columbaris, quota anual 14,00 € 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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 (8) 

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

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

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=73m43s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=73m55s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=77m21s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=82m53s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=91m42s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=93m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=93m15s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=93m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=99m17s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=100m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=101m56s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=103m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 
PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA  

DE SERVEIS TERRITORIALS 
 

11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 
DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYOLES (POUM) 
PER DIVIDIR UNA FINCA QUALIFICADA COMA ZONA INDUSTRIAL 
(expedient X2021008108). 

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 
 
1.- En data 19 de juliol de 2021 (E2021011105) el Sr. J.F.B, en representació de 
FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES, SLP presenta el document d’actuacions preliminars 
a la tramitació de la referida modificació puntual del POUM per tal de sol·licitar 
informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’acord amb l’article 99.2 
a) del TRLUC.  
 
2.-La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de data 1 de 
desembre de 2021, acorda emetre informe previ favorable, a l’efecte de l’article 
99.2.a del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la Modificació del 
POUM per dividir una finca qualificada com a zona industrial, subzona A12h, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Banyoles, amb les consideracions 
exposades a l’apartat de valoració d’aquest informe, en relació amb la necessitat 
d’adequació dels girs i la vialitat a la maniobrabilitat dels vehicles de grans 
dimensions. 
 
3.- El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 28 de febrer de 2022 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’assumir la iniciativa pública, d’acord amb l’article 
101.3 del TRLUC i aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 1 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles per dividir una finca qualificada com 
a zona industrial, subzona A122h. Industria DYTSA, redactada pels arquitectes 
J.F.B. i J.V.S. 
 
4.- 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. 
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5.- Els edictes es van publicar en el Diari el Punt del dia 10 de març de 2022, en el 
Butlletí Oficial de la Província nº 50 de 14 de març 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 14 d’abril de 2022, sense que es 
presentessin al·legacions, d’acord amb el certificat emès per la Secretaria municipal 
que consta a l’expedient. 

6.- En data 13 de maig de 2022 (S2022005066) es va sol·licitar informe sectorial 
en matèria de transports i mobilitat, el qual es va rebre en data 18 de maig de 
2022 (E2022007923) i es favorable. 

7.-En data 15 de març de 2022 (S2022002708) 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 (E202200865) i es 
favorable. 

8.-En data 17 de juny de 2022 (S2022006660) es va sol·licitar informe 
d’Infraestructures de Mobilitat ( carreteres ) al departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, atès que la modificació resulta afectada per les servituds 
de la carretera GIP-5121 que pertany a la xarxa comarcal de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya, el qual es va rebre en data 25 d’octubre de 2022 i es 
favorable en les condicions esmentades en l’apartat de valoració: 
 
“.... Valoració: 
 
Analitzada la present modificació puntual, es considera que la principal incidència 
en la carretera GIP-5121, en comparació amb el planejament vigent, ve motivada 
per la formació de l’accés a la parcel·la identificada amb el número 2, que resulta 
condicionat per la delimitació proposada d’aquesta parcel·la.  
Si bé es manté com a únic accés a la carretera GIP-5121 l’actual accés que dona 
servei a tota la finca original, la formació de l’accés a la parcel·la 2, mitjançant un 
nou vial paral·lel a la mateixa carretera, s’haurà de definir en el projecte 
d’urbanització d’aquest vial d’acord amb la normativa sectorial, de manera que no 
es produeixin situacions conflictives. Tot i que s’indica a la memòria que l’accés 
s’ajustaria a les “Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya”, del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, cal tenir en compte que es 
tracta d’una connexió a una carretera interurbana, i que els paràmetres geomètrics 
han de permetre el moviment àgil dels vehicles pesants de grans dimensions, sense 
que afectin significativament el funcionament de la carretera. Per aquest motiu, 
caldrà que s’acrediti aquest aspecte en el projecte d’urbanització mitjançant un 
estudi complet de simulació de trajectòries des de la carretera fins al vials d’accés a 
les parcel·les 1 i 2.  
Alhora, atesa l’existència, a uns 100 metres a l’oest de l’accés a la parcel·la 
original, de la rotonda que s’ha executat per reordenar la connexió entre els ramals 
de l’enllaç de la C-66 amb la GIP-5121, només s’autoritzarà la sortida a dretes de 
l’àmbit cap a aquesta carretera, i per tant els vehicles que es dirigeixin cap al costat 
de la urbanització Melianta hauran de fer un canvi de sentit en la dita rotonda.  
En relació amb la mobilitat generada, tot i que la modificació puntual facilitarà la 
consolidació de tot el sostre edificable, en no augmentar el sostre vigent es 
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considera que el seu desenvolupament, no comportarà increments significatius el 
trànsit de la carretera GIP-5121 en comparació amb el que derivaria de l’execució 
del planejament vigent.  
Per altra part, cal assenyalar que en les zones adjacents a la carretera GIP-5121 
s’hauran de respectar les limitacions fixades en el títol IV del Text refós de la Llei 
carreteres relatiu al règim d’usos i protecció i en el desplegament que en fa el 
Reglament general de carreteres. Per aquest motiu caldrà que figuri en tots els 
plànols d’ordenació de la modificació puntual la línia d’edificació de la carretera GIP-
5121, que d’acord amb la legislació sectorial esmentada, s’ha de situar a 25 m de 
l’aresta exterior de la calçada.  
Així mateix, cal tenir en compte que no es permetran activitats que generin fums, 
pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària en les zones 
adjacents a les carreteres i que, en cas de produir-se contaminació acústica o 
enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les 
mesures de protecció pertinents.  
Finalment, escau recordar que el projecte d’urbanització del vial d’accés a la 
parcel·la 2, així com la remodelació de l’accés comú amb la parcel·la 1 a la 
carretera GIP-5121 hauran d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei 
Territorial de Carreteres de Girona, tota vegada que prèviament a la realització de 
qualsevol obra o actuació que es plantegi entre aquesta carretera i el límit exterior 
de la zona d’afectació corresponent definit per la paral·lela a 30 m de l’aresta 
exterior de l’esplanació de la mateixa s’haurà d’obtenir l’autorització preceptiva del 
Servei Territorial de Carreteres de Girona”. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- La normativa d’aplicació al present expedient ve determinada per: 
 

 Articles 8,  57 a 59, 73, 74, 80, 81, 85 i 96 a 100 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ( 
en endavant TRLUC). 
 

 Articles 22, 23, 64 a 76 101 a 104, 112, 113 i 116 a 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme ( en endavant RLUC), en tot el que no s'oposi al que es disposa 
en el TRLUC. 
 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 

 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana ( TRLSRU). 
 

 Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que es 
manté en vigor  d’acord al que estableix la disposició derogatòria de la Llei 
18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 



 
 
 
 

67 

 

 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 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
de règim local  i els articles 53.2 c) i 114.3 K) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
 

 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 

 Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

II.- La competència per a l’aprovació provisional correspon al Ple de la Corporació 
amb el quòrum legalment establert de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, d’acord al que disposen els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril de bases de règim local i per tant, és indelegable. 

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 provisionalment la Modificació Puntual núm. 1 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles per dividir una finca qualificada 
com a zona industrial, subzona A122h. Industria DYTSA, redactada pels arquitectes 
J.F.B. i J.V.S. 
 
SEGON.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, 
d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
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TERCER.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
 
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=FxJIvpiiGWU#t=107m52s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=108m36s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=109m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 
DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYOLES (POUM), 
RELATIVA A L'ADAPTACIÓ D'AJUSTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
(expedient X2022005312). 

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 
 
1.- El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 30 de maig de 2022 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 2 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles per a l’adaptació, correccions 
d’errors materials i ajustos de la normativa urbanística, redactada pels Serveis 
tècnics municipals.  
 
2.- En el propi acord es va disposar sotmetre la referida aprovació inicial a 
informació pública  d’un mes amb publicació d’edictes, amb el contingut que 
determina l’article 23.3 del RLUC,  en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i 
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a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament, 
informe als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals 
l’han d’emetre en el termini d’1 mes. 
 
3.-Els edictes es van publicar en el Diari el Punt del dia 16 de juny de 2022, en el 
Butlletí Oficial de la Província nº 115, de 16 de juny 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 18 de juliol de 2022. 

Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions, 
d’acord amb el certificat emes per la Secretaria Municipal: 
 

Al·legació  Data Registre d’Entrada 

1 M.E.L.P. 15/07/2022 E2022011825 

2 L.F.F.  15/07/2022 E2022011870 

3 X.C.M. 17/07/2022 E2022011882 

 

4.- En data 16 de juny de 2022 ( S2022006562)  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 21 d’octubre de 2022 (E2022017644) i 
es favorable. 

5.- En data 16 de setembre de 2022 l’arquitecte municipal emet informe en relació 
a les al·legacions presentades en el següent sentit: 

-  Registre d’entrada: E2022011825 de data 15/07/2022. Al·legació formulada per 
la Sra. M.E.L.P.:  
 
“ Resum de la petició formulada:  
Exposa que la modificació de l’article 137 permetria situar edificacions de PB+3PP a 
una distància d’1,50 m dels límits de la parcel·la amb consonància amb la zona 
R62m. Aquesta modificació es contradiu amb el mateix article que fixa una 
separació de 3 m per edificacions de PB+2 i de 5 m per edificacions de PB+3. 
Demana:  
Que en el supòsit d’ampliació d’edificacions a la subzona R43c implantades seguint 
la normativa anterior al Pla General (1984), es mantingui per al sostre ampliat la 
separació als partions de veïns a 3 m fins a PB+2 i 5 m per a PB+3 tal com 
estableix el POUM per a les noves edificacions.  
De forma conseqüent amb el punt anterior, que es modifiqui el redactat del punt de 
l’article 137, apartat 7.3, que diu textualment: “Les separacions que es fixen com a 
mínimes a les partions, podran ser de 2 metres a les parcel·lacions anteriors al 
1984 i fins a PB+1”, i indiqui que el volum ampliat ha de seguir el perímetre 
regulador que estableix el POUM per a la separació als partions: 3 m fins a PB+2 i 5 
m per a PB+3.  
Que la Modificació Puntual número 2 reculli que en el supòsit d’ampliació amb 
remunta del nombre de plantes o recrescut de coberta per fer habitable la planta 
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sotacoberta a partir de PB + 1P d’edificacions a la subzona R43c implantades 
seguint la normativa anterior al Pla General (1984), aquesta ampliació en alçada 
s’ha de separar als partions d’acord amb la normativa vigent per a la subzona 
R43c: 3 m fins a PB+2 i 5 m per a PB+3.  
 
Resposta a l’al·legació presentada: 
 
Es recull parcialment l’al·legació de manera que l’apartat c) del punt 7.3 de l’article 
137 sols admet que les ampliacions de planta baix podran mantenir la separació 
d’1,5 existent. 
 
- Registre d’entrada: E2022011825 de data 15/07/2022. Al·legació formulada per 
la Sra. Lidia Felez Fané :  
 
“ Resum de la petició formulada:  
Exposa que:  
Els següents articles de la modificació del POUM no s’ajusten a la a voluntat de la 
llei d’urbanisme en la nova redacció de l’article 108, modificat per la llei 2/2021 del 
29 de desembre, en el punt 19 on es pretén modificar i millorar els immobles que 
es troben en volum disconforme.  
Els articles que es sol·liciten modificar són:  
Article 53 , llicències en construccions i usos amb volums disconformes amb el 
planejament.  
Article 149 , Clau R62,  
Articles 267 i 268, Planta Baixa i planta soterrani  
Article 309. Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries  
Article 137 – Cobertes auxiliars – 3 metres alçada.  
La sol·licitud exposa que aquests articles afecten a les possibles rehabilitacions, 
transformacions o canvis d’ús, de les cases grans amb parcel·les grans i edificades 
amb projectes i llicències d’obres, fetes amb projectes els anys 60- 70 -80.  
Demana que:  
S’incorpori una nova subzona dins la zona R62 de cases aïllades pe recollir les 
edificacions del c. Pere Alsius amb una alçada de PB+2PP.  
 
Resposta a l’al·legació presentada: 
Els canvis de qualificació urbanística no són objecte de la modificació de 
planejament proposada. Els ajustos normatius previstos en relació a les 
disconformitats, s’adapten a la llei d’urbanisme amb la modificació efectuada per la 
Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic”. 
 
- Registre d’entrada: E2022011882 de data 18/07/2022. Al·legació formulada pel 
Sr. Xavier Cornejo Mata:  
 
“ Resum de la petició formulada:  
Exposa que, en relació a la modificació de l’article 25 de les NNUU en el sentit que 
es permeten l’execució per fases dels projectes d’urbanització; el planejament 
vigent proposa la vinculació entre alguns àmbits confrontants establint una 
jerarquia en l’ordenació de certs àmbits generals.  



 
 
 
 

71 

 

I que així mateix el planejament vigent delimita uns sectors que resulta viable 
desenvolupar i un pla d’etapes que engloba i ordena cronològicament els tres 
sexennis de vigència del POUM. Així demana que :  
Es concreti en quins supòsits resulta justificat executar per fases un projecte.  
No es permeti cap fragmentació per fases d’un projecte d’urbanització que pugui 
afectar negativament les reserves de caire general que ha establert el POUM.  
S’estableixin les condicions per garantir que l’execució per fases no afecti 
desproporcionadament l’equilibri de beneficis i càrregues establert per el projecte 
de reparcel·lació del sector que es pretén urbanitzar.  
S’obligui a l’establiment d’un pla d’etapes del conjunt de les obres d’urbanització 
que es proposi executar per fases i que aquest no contradigui el cronograma 
general / pla d’etapes del POUM.  
S’estableixin els mecanismes per a garantir/pagar l’execució de la totalitat del 
projecte d’urbanització.  
L’acord per a estructurar per fases un projecte d’urbanització tingui l’aprovació de 
la totalitat dels integrants de l’àmbit i que, en cas d’afectar un sistema general, es 
permeti la concurrència pública en el procediment de canvi.  
 
Resposta a l’al·legació presentada:  
 
L’apartat que s’incorpora a l’article 25 de les NNUU del POUM es còpia literal de la 
modificació que la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic.  En cap cas els projecte d’urbanització poden 
alterar les disposicions del planejament general o derivat, tant de les reserves de 
sistemes o de les seves agendes i/o terminis.  Tampoc poden alterar l’equilibri de 
beneficis i càrregues que garanteixen els processos de gestió urbanístics; i que es 
regulen en el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost.  
Així l’apartat que s’ha incorporat deriva de la mateixa legislació urbanística i no es 
pot variar.  Per tot l’anterior es proposa desestimar l’al·legació”. 
 
6.- En data 30 de setembre de 2022  l’arquitecte municipal emet informe favorable 
a l’aprovació provisional del document. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
I.- La normativa d’aplicació al present expedient ve determinada per: 
 

 Articles 8,  57 a 59, 73, 74, 80, 81, 85 i 96 a 100 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ( 
en endavant TRLUC). 
 

 Articles 22, 23, 64 a 76 101 a 104, 112, 113 i 116 a 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme ( en endavant RLUC), en tot el que no s'oposi al que es disposa 
en el TRLUC. 
 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
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 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 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
de règim local  i els articles 53.2 c) i 114.3 K) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
 

 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
 

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 

 Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

II.- La competència per a l’aprovació provisional correspon al Ple de la Corporació 
amb el quòrum legalment establert de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, d’acord al que disposen els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril de bases de règim local i per tant, és indelegable. 

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 
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ACORD 

PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública de la Modificació Puntual número 2 del POUM de Banyoles, que es 
relacionen a continuació,  en el sentit i pels motius que es recullen en l’informe 
tècnic emès per l’arquitecte municipal, que es transcriu en la part expositiva del 
present acord i que s’aprova a efectes de motivació: 
 

Registre 
d’entrada 

Data Resolució 

1 E2022011825 15/07/2022 Estimar parcialment 

2 E2022011870 15/07/2022 Desestimar 

3 E2022011882 17/07/2022 Desestimar 

 
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 2 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles relativa a l’adaptació, 
correccions d’errors materials i ajustos de la normativa urbanística, 
redactada pels serveis tècnics municipals. 

TERCER.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, 
d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
QUART.- Trametre còpia degudament diligenciada de l’expedient a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme  per a la seva aprovació definitiva. 
 
No obstant això, el Ple amb superior criteri acordarà el que cregui més oportú. 
 
 
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.  
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El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=109m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=109m59s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=110m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau.  

II 
PART DE CONTROL 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=111m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=111m07s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=118m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=130m27s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=133m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=134m00s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=136m54s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=138m39s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=142m50s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=143m55s 
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Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=146m16s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=149m30s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=150m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=156m12s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=FxJIvpiiGWU#t=156m15s 
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 28 d’octubre  
de 2022 ha quedat en 75 pàgines. 
 
 
 

 
 


