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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 12/2022 
Caràcter: extraordinari urgent 
Convocatòria: primera 
Data: 19 de desembre de 2022  
Horari: de 19:00 hores a les 19:17 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 19 de desembre 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 

 
1. PRONUNCIAMENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ SOBRE LA URGÈNCIA DE 
L’ASSUMPTE A TRACTAR.  
 
L’alcalde explica que en sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2022 es va 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 i Reglament del funcionament i usos de la xarxa de casals de barri de la 
ciutat de Banyoles i es va sotmetre a informació pública l’expedient per un termini 
de trenta dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació a efectes de 
presentació d’al·legacions i suggeriments. 
 
En la mateixa sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2022 es va aprovar 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, regulant-se en el pacte 7.1 el programa Fem Companyia. 

 

I en l’annex 2 del mateix conveni titulat Personal adscrit als serveis a 
subrogar/traspassar a l’Ajuntament de Banyoles figura com a personal a subrogar 
una persona amb el procés d’estabilització ja efectuat. 

No obstant això, a data d’avui la persona a subrogar no ha realitzat el procés 
d’estabilització d’ocupació temporal motiu pel qual el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany ha de continuar prestant el servei del programa Fem Companyia fins a la 
seva estabilització. 

I el Consell Comarcal té previst celebrar un ple extraordinari urgent el dimecres dia 
21 de desembre de 2022 per aprovar, entre d’altres assumptes, el conveni de 
cooperació per a la delegació de la prestació del servei del programa Fem 
Companyia dins del servei d’atenció entorn domiciliari (SAED) de l’Ajuntament de 
Banyoles al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, motiu pel qual és fa necessari  
convocar, en sessió extraordinària urgent, el Ple de la Corporació per a l’aprovació 
d’aquest conveni. 

D’ acord amb el que disposa l’ article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels ens locals, l’ alcalde pregunta sobre el pronunciament de la urgència, 
essent aquesta aprovada per unanimitat dels membres presents a la sessió. I 
donat que aquesta resulta apreciada pel Ple, la sessió continua. 
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El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ztoaLwU09A0#t=08m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA DELEGACIÓ DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PROGRAMA FEM COMPANYIA DINS DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ ENTORN DOMICILIARI (SAED) DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY (expedient 
X2022013999). 

ANTECEDENTS DE FET 

I.- En sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2022 es va 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 i Reglament del 
funcionament i usos de la xarxa de casals de barri de la ciutat de Banyoles i es va 
sotmetre a informació pública l’expedient per un termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des de la darrera publicació a efectes de presentació d’al·legacions i 
suggeriments. 
 
Acord que s’ha fet públic en el BOP de Girona 209, del dia 2 de novembre, en el 
DOGC número 8786, de 4 de novembre, al tauler d’edictes de la Corporació i a l’e-
tauler de la Corporació, finalitzant el tràmit d’informació pública el dia 20 de 
desembre de 2022.  
 
II.- En la mateixa sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2022 es va 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 Social Banyoles, establint-se en el pacte 7.1 el que tot seguit es transcriu: 
 

       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 
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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. 

I en l’annex 2 del mateix conveni titulat Personal adscrit als serveis a 
subrogar/traspassar a l’Ajuntament de Banyoles figura com a personal a subrogar 
una persona amb el procés d’estabilització ja efectuat. 

No obstant això, a data d’avui la persona a subrogar no ha realitzat el procés 
d’estabilització d’ocupació temporal motiu pel qual el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany ha de continuar prestant el servei del programa Fem Companyia fins a la 
seva estabilització. 

III.  Consta en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que 
disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic així com l’informe de la secretària municipal i l’informe de conformitat de la 
Intervenció Municipal. 

FONAMENTS DE DRET 

I.- Competència pròpia municipal 

L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 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).  

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 contínua el servei que es tracti en qüestió. 
 
Motiu pel qual en sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2022 es va 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. 

L’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya permet la delegació 
de competències per part dels municipis a les Comarques, sobre la base del règim 
previst en els arts. 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local -LRBRL-, per la qual cosa aquesta delegació només serà possible si 
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estem davant una competència municipal. Supòsit davant el qual ens trobem i, per 
tant, sí seria possible la delegació d’aquesta competència a favor de la Comarca 
però una vegada hagi transcorregut el termini d’informació pública que finalitza el 
dia 20 de desembre de 2022 i s’hagi adoptat l’acord d’establiment del servei públic 
dels serveis socials municipals. És per la qual cosa que si l’acord de delegació es 
produeix amb anterioritat cal sotmetre’l a la condició suspensiva d’aprovació de 
l’establiment dels serveis socials municipals i a la formalització 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. 

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

Les entitats locals poden pactar amb altres administracions públiques mitjançant 
convenis interadministratius que tenen per finalitat la prestació de serveis públics o 
el desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a cadascuna d’elles, 
pel que estan sotmesos íntegrament al dret administratiu. 
 
El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 47 a 53, sota la modalitat 
de convenis que obligaran a les Administracions intervinents des del moment de la 
seva signatura.  

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

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

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

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

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 

ACORD 

Primer. Aprovar el conveni de cooperació per a la prestació del servei del programa 
Fem Companyia dins de l’entorn domiciliari (SAED) de l’Ajuntament de Banyoles al 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany que s’adjunta com a annex a aquest acord, i 
subjecte a la condició suspensiva d’aprovació de l’establiment dels serveis socials 
municipals i a la formalització 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. 

Segon. Autoritzar i disposar una despesa anticipada per import de 20.000 euros 
corresponent al cost estimat que preveu el conveni, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’habiliti  del Capítol IV una vegada tramitada la corresponent 
modificació de crèdit. Quedant, per tant, subjecte l’aprovació d’aquest conveni a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2023. 

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

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

Sisè.- Donar compte d’aquest acord, adoptat per raons d’urgència, a la Comissió 
Informativa de Serveis Generals de la propera sessió que celebri, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 126 del ROF. 

ANNEX  

CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA DELEGACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DEL PROGRAMA FEM COMPANYIA DINS DEL SERVEIS D’ATENCIÓ 
ENTORN DOMICILIARI (SAED) DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES AL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY                                 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

D'una part, el Sr. Francesc Castañer Campolier, President del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany, facultat per acord del ple de data 22 de juliol de 2022, assistit pel 
secretari general del Consell Comarcal del Pla de l’Estany; 
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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 del 2019 
assistit per la Secretària d’aquesta corporació, Sra. Rosa M. Melero Agea.  

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

Que l'Ajuntament de Banyoles ha manifestat al Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
el seu interès en delegar l’exercici de les seves competències consistents en la 
prestació dels serveis del programa FEM COMPANYIA fins a l’estabilització del 
personal del mateix, i en aquest sentit ha estat aprovada l’esmentada delegació 
mitjançant acord plenari de data ___  incorporant com a annex a l’acord de 
delegació la minuta del conveni que regula les condicions de la delegació. 

Que d’acord amb el DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal exercirà per 
delegació aquelles competències que li deleguin els diferents Ajuntaments ( 
art.25.1 c ) ). 

Que la delegació proposada pot comportar una major eficàcia i eficiència en 
l’exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament de Banyoles i de les 
actuacions tècniques necessàries per a l’exercici de les esmentades competències. 

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents. 

PACTES 

1. Objecte del conveni i abast de la delegació 

1.1 Es objecte del present conveni la delegació per part de l’Ajuntament de 
Banyoles al Consell Comarcal de Pla de l’Estany  de la prestació del servei del 
programa FEM COMPANYIA. 

1.2 Aquesta delegació abastarà les següents prestacions  : 

- Prevenir les situacions de dependència de les persones més grans de 70 anys 
d’acord amb el programa FEM COMPANYIA que es desenvolupa a través de les línies 
estratègiques pròpies del Servei: L’atenció a les persones i als seus drets, la 
Promoció de l’autonomia, lluita contra la solitud no desitjada mitjançant el 
desenvolupament de les persones en el seu entorn familiar i social i la  Promoció de 
la participació i implicació dels diferents agents. 

- Dedicació d’una Dinamitzadora a la població del municipi de Banyoles.  

2. Exercici de les competències delegades 

La delegació de la prestació dels serveis del programa FEM COMPANYIA en cap cas 
comporta la cessió de la seva titularitat que continuarà sent de l’Ajuntament de 
Banyoles sinó la transferència del seu exercici, i aquesta competència s’exercirà per 
part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany en nom propi i sota la seva 
responsabilitat. 

3. Obligacions de les parts intervinents 

- Obligacions de l’Ajuntament de Banyoles 
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a) Participar en el finançament del cost de la delegació en els termes que consten a 
la clàusula quarta del present conveni.  

b) Facilitar al Consell Comarcal tota la documentació tècnica, administrativa o 
econòmica necessària per a l’exercici de la competència delegada.  

c) Subrogar en cas de recuperació per part de l’Ajuntament de Banyoles de 
l’exercici de la competència objecte de delegació del personal afecta a la prestació 
del servei en els termes que consta a l’annex núm.1 del present conveni. 

- Obligacions del Consell Comarcal 

a) Exercir la competència delegada en els termes que s’han establert en l’apartat 1 
del present conveni de conformitat amb el pla de gestió  pertinent.  

b) Subministrar a l’Ajuntament de Banyoles en qualsevol moment informació sobre 
l’exercici de la competència delegada quan fos requerit pel mateix, havent-se de 
satisfer l’esmentada informació en el termini de quinze dies comptadors a partir de 
la formulació de la sol·licitud per l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant escrit 
adreçat per l’Alcaldia de la Corporació municipal a la Presidència del Consell 
Comarcal. 

4. Finançament de la prestació i condicions de satisfacció del cost del 
servei per part de l’entitat delegant. 

4.1 Finançament del servei 

El cost del servei consistirà amb el cost de la dedicació al 100% d’un auxiliar tècnic 
C1 (veure annex I) que s’ha estimat en un màxim de 19.000,00 € per a 6 mesos 
(cost total inclosa seguretat social), i el cost de material de suport i costos de 
desplaçament, que es preveuen per un màxim de 1.000,00 €. Per tant, un cost 
total màxim de 20.000,00 € per a 6 mesos 

El sistema de liquidacions del Consell Comarcal del Pla de l'Estany cap a 
l’Ajuntament de Banyoles  serà trimestral, establint una liquidació final de 
regularització atenent al cost efectiu dels serveis suportat pel Consell Comarcal. 

4.2 Condicions de satisfacció del cost del servei per part de l’Ajuntament de 
Banyoles 

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 

5. Comissió de Seguiment i Control 

Per al seguiment, control i impuls del compliment de les estipulacions que conté el 
present conveni es crea la comissió de seguiment i control. 

La comissió de seguiment i control estarà integrada pels següents membres : 

Per part del Consell Comarcal : 
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- La Directora de l’àrea de Serveis Socials 

- Un funcionari/a proposat per la Intervenció del Consell Comarcal 

- Un funcionari/a proposat per la Secretaria General 

Per part de l’Ajuntament de Banyoles 

- Responsable de l’Àrea de Serveis Socials, Acció comunitària, Polítiques 
d’Igualtat i Salut de l’Ajuntament de Banyoles.   

- Un funcionari/a proposat per la Intervenció de l’Ajuntament de Banyoles 

- Un funcionari/a proposat per la Secretaria de l’Ajuntament de Banyoles 

Son funcions de l’esmentada comissió : 

a) Seguiment i control de les actuacions establertes en el mateix. 

b) Interpretació i direcció del conveni. 

c) Formular propostes de modificació o novació del present conveni. 

La comissió es reunirà quantes vegades sigui sol·licitada per cadascuna de les 
Administracions signants del conveni, prèvia comunicació i acceptació per l’altre 
part, sens perjudici que haurà de reunir-se preceptivament de manera semestral 
per a l’emissió del corresponent informe relatiu a l’execució del conveni. 

6. Règim jurídic 

El present conveni te naturalesa administrativa, i per tant, les qüestions litigioses 
que no hagin pogut ser solucionades per la Comissió de seguiment i control 
relatives a la interpretació, modificació, efectes o resolució, seran resoltes un cop 
esgotada la via administrativa prèvia, conforme al disposat a la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

7. Causes de resolució  

Son causes de resolució del present conveni: 

a) Mutu acord entre les parts. 

b) Incompliment de les obligacions convencionals. Per a l’aplicació de 
l’esmentada causa de resolució, la part perjudicada ho posarà en 
coneixement dels membres integrants de la Comissió de seguiment i control, 
manifestant la seva voluntat de resoldre. Un cop comunicada aquesta 
decisió, es convocarà la Comissió de seguiment, que haurà de reunir-se en 
un termini màxim de deu dies hàbils, als efectes d’evitar-ne la resolució del 
conveni. En cas que no s’arribés a un acord en l’esmentada comissió, la 
entitat perjudicada prendre la decisió corresponent als efectes de la 
resolució del conveni. 

c) Impossibilitat sobrevinguda del seu compliment 

d) El transcurs del termini màxim de la seva vigència o de les seves 
prorrogues. 
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Resolt o extingit el conveni s’iniciarà la seva liquidació, que serà redactada per la 
Comissió de seguiment i control convocada a l’efecte i aprovada pels òrgans 
competents de les Administracions Publiques signants del mateix. 

8. Protecció de dades  

Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra 
part com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el 
conveni i portar a terme les actuacions que se’n deriven. La legitimació del 
tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques formalitzades per mitjà 
d’aquest document (art. 6.1.b del Reglament general de protecció de dades). Per a 
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a 
les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del 
tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra de conformitat amb les 
dades de contacte que figuren en aquest conveni. 

9. Vigència  

El present conveni tindrà vigència fins a l’estabilització i traspàs de la dinamitzadora 
que realitza el servei a l’ajuntament de Banyoles i en qualsevol cas una vigència 
màxima de 6 MESOS, no obstant, podrà ser prorrogat previ acord per part dels 
òrgans competents de cadascuna de les Administracions amb una antelació mínima 
d’1 mes al seu venciment per 6 mesos més.  

10. Publicació 

Un cop aprovat pels òrgans competents de les diferents Administracions Públiques 
intervinents, serà objecte de publicació el present conveni en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, entrant en vigor a partir del dia següent a la seva publicació. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 

Annex I – Personal adscrit a la prestació del servei 

Núm 
llocs 

Tipologia del lloc 
Denominació 
del lloc 

Escala Subescala Grup 
            

CD 

1 Lloc base/laboral 
Dinamitzadora 
SAED 

Especial  
Tècnic 
auxiliar 

C1  
              
16 

 

 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  
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Vots a favor (12) 

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
Abstencions (5)  
 
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

 

El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=ztoaLwU09A0#t=13m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ztoaLwU09A0#t=13m41s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ztoaLwU09A0#t=14m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ztoaLwU09A0#t=15m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ztoaLwU09A0#t=17m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 19:17 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió extraordinària urgent del dia 19 
de desembre de 2022 ha quedat en 11 pàgines. 


