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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 8/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 25 de juliol de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 21:00 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 25 de juliol 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 27 DE JUNY 
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  27 de juny de 2022 s’aprova per unanimitat. 
 
El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=05m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 
PRESIDÈNCIA 

 
2. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 2158/2022, DE DATA 3 DE 
JUNY DE 2022 (RECURS ORDINARI 441/2019), DICTADA PEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU, SECCIÓ SEGONA (expedient X2019007402). 
 
Es dona compte de la sentència número 2158/2022 (secció 409/2022), per la qual 
es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la representació 
processal dels Srs. A.M.G, A.M.F., M.M.G., J.M.G., I.M.G., M.M.G., O.M.G., C.M.F., 
J.M.F. i L.M.F. contra l’acord de data 9 de maig de 2019 del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, secció Girona, que va desestimar el recurs de reposició interposat contra 
l’acord de data 12 de febrer de 2019 que va acordar desestimar la sol·licitud de 
fixació del justipreu i l’arxiu de les actuacions en relació a les finques dels 
recurrents situades en el carrer Paper i Ronda Monestir de Banyoles, imposant a la 
part recurrent les costes causades amb un límit màxim de 3.000 €. 
 
Per la representació i defensa dels recurrents es va interposar recurs contenciós 
administratiu contra l’acord de data 9 de maig de 2019 del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, secció Girona que va desestimar el recurs de reposició interposat contra 
l’acord de data 12 de febrer de 2019 que va acordar desestimar la sol·licitud de 
fixació del justipreu i l’arxiu de les actuacions en relació a les finques dels 
recurrents situades en el carrers Paper i Ronda Monestir de Banyoles. 
 
Les parts demandades, Jurat d’Expropiació de Catalunya, secció de Girona i 
Ajuntament de Banyoles, es van oposar manifestant quant al fons de la qüestió que 
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no es donen les circumstàncies per l’expropiació i, en conseqüència, el Jurat va 
actor conforme a dret en desestimar la sol·licitud formulada, per la qual cosa es va 
desestimar el recurs interposat. 
 
La sentència conclou que el recurs contenciós administratiu ha de ser desestimat 
per quant dels informes municipals obrants a l’expedient i dels aportats al 
procediment contenciós- administratiu, es desprèn que les finques dels recurrents 
s’emplacen el sòl urbà i es troben dins la UA6 a del vigent PGOU de Banyoles, no 
concorrent els requisits de l’article 114 del TRLUC del procediment  expropiatori per 
ministeri de la llei. 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=05m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
3. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 162/2022, DE DATA 15 DE 
JUNY (PROCEDIMENT ABREUJAT 310/2021), DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA (expedient x2021012613). 
 
Es dona compte de la sentència 162/2022, de 15 de juny de 2022, per la qual es 
desestima el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 310/2021, 
interposat per la companyia d’assegurances ZURICH SEGUROS,  contra la resolució 
de l’Ajuntament de Banyoles de 31 d’agost de 2021 que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent. 
 

La part actora al·lega que el 26 d’octubre de 2019 el seu assegurat, Sr. A.C., 
circulava amb la seva moto pel camí dels Prats i degut a que l’obra estava en obres, 
sense senyalitzar, va patir un accident. L’assegurat va interposar reclamació de 
responsabilitat patrimonial que fou desestimada. La part actora reclama la quantitat 
abonada el seu assegurat en virtut de la pòlissa subscrit amb ell; manifesta que 
concorre relació de causalitat ja que l’accident va tenir lloc per manca de diligència 
en el correcte manteniment de la via i el deure de vigilància de l’Administració.  

L’asseguradora està exercint l’acció de l’article 43 de la Llei del Contracte 
d’Asssegurança (LCS). 

La part demandada, l’Ajuntament, es va oposar al·legant que no existeix acció 
perquè en la demanda es manifesta que la reclamació formulada per l’assegurat fou 
desestimada.  

La sentència conclou que el recurs contenciós administratiu ha de ser desestimat. 
Els requisits per tal que operi la subrogació ex lege de l’acció de l’article 43 de la 
LCS són tres : el pagament de la indemnització per l’asseguradora en virtut de la 
pòlissa; la voluntat de subrogar-se i que l’assegurat ostenti una acció front al tercer 
responsable.  
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En aquest cas, l’assegurat va formular reclamació de responsabilitat patrimonial pel 
mateix accident pel qual també va presentar reclamació de responsabilitat 
patrimonial la companyia asseguradora i que no consta que fos objecte de recurs, 
pel qual ha de considerar-se ferm. Aquest recurs contenciós administratiu ha de ser 
desestimat ja que l’assegurat, en no haver recorregut la resolució desestimatòria en 
el seu moment, no ostenta crèdit front la demandada.  

No hi ha condemna en costes. I contra aquesta sentència no cap recurs. 

El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=06m43s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE DEL 
2022 (expedient X2022007503). 

L’alcalde dona compte de l’informe de morositat del 2r trimestre de 2022, en el 
sentit següent:  

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de la 
llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
Per tot això : 
 
Segons aquest informe: 
 
Pel que respecte a Morositat, el termini mig de pagament del trimestre, a comptar 
des de la data d’entrada de la factura, és de 36,56 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 17,53 dies.  
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El debat d’aquest punt es por visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=07m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
El Ple es dona per assabentat.  

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS CONTEMPLATS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 
CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022 (expedient X2022007754). 

L’alcalde dona compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius 
contemplats a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, corresponent al 2n trimestre de 2022, en el sentit següent:  

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Atès que la informació del 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici 
de 2022 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com 
a ens adscrit a aquest Ajuntament, ha estat tramesa al MINHAP amb data 15 de 
juliol de 2022. 
 
Per tot això, 
 
Es dona compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats 
a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 2n. Trimestre 
de 2022 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany : 
 
 

 No es compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.  
 Compleix l’objectiu del Deute públic. 

 
Aquestes dades són merament informatives atès que estan suspeses les regles 
fiscals per l’any 2021 i 2022. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=07m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
El Ple es dona per assabentat. 
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6. DONAR PER INFORMAT AL PLE DELS INFORMES EMESOS EN L’EXECUCIÓ 
DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021 EN RELACIÓ A LA DESPESA 
2020 (expedient X2021003657). 

L’alcalde dona compte dels informes emesos en l’execució del pla anual de control 
financer 2021 en relació a la despesa 2020, en el sentit següent: 

L’article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que 
l’òrgan interventor ha d’elaborar una Pla Anual de Control Financer (PACF) que  
recollirà les actuacions de control permanents i auditoria pública a realitzar durant 
l’exercici. Una vegada elaborat el Pla Anual de Control Financer 2021 per a 
l’Ajuntament de Banyoles per part del seu l’òrgan interventor i donat compta al Ple 
en sessió de 26 d’abril de 2021, i una vegada executats els treballs, se n’ha 
d’informar del seu resultat al Ple per via de l’Alcaldia. 
 
Primer.- El Ple es dona per assabentat dels informes definitius d’execució del Pla 
Anual de Control Financer 2021 elaborats per la Intervenció Municipal de 
l’Ajuntament de Banyoles relacionat seguidament i que consten a l’expedient, així 
com els memoràndum de l’Auditoria sobre els que es basen, en el seu cas: 
 

1. L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres 
comptables de factures 2020. 

2. El control financer dels contractes menors 2020. 

3. Actuacions de control financer posterior en matèria d’ingressos 2020. 

4. Control de les aportacions per convenis de delegació de competències i 
finançament de serveis compartits amb el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany – Serveis Socials 2020 

5. Control financer de la pròrroga forçosa de contractes durant l’exercici 2020. 
Anàlisi de la incidència i origen de la continuïtat dels serveis i subministres 
esgotats els terminis. 

6. Control de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts pels grups polítics 
durant l'exercici 2020 en concepte de dotació econòmica, d’acord amb el 
punt 7.5 de l’acord de Ple de 4 de juliol de 2019 d’aprovació de l’aportació 
de fons als grups municipals i el seu règim. 

7. El control financer de subvencions atorgades al 2020.  
 

Segon.- El Ple es dona per assabentat dels controls financers que no ha estat 
possible realitzar per la manca de recursos de l’Òrgan de Control de l’Ajuntament 
de Banyoles: 
 

1. La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades 
o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària 
(compte 413) 

2. L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de 
morositat 
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3. Control de les despeses sotmeses a Fiscalització Limitada Prèvia, expedients 
informats de conformitat amb observacions. 

4. Actuacions de control financer sobre serveis prestats de manera indirecte – 
Servei de Subministrament d’aigua. 

 
Tercer.- El Ple es dona per assabentat de les auditories financeres 2020 a que 
s’han sotmès el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles, 
i que formen part del compte general 2020 d’aquests ens. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=08m16s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat. 

7. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA 

L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcalde dictats des del numero 2022.2650, de 
20 de juny de 2022, fins el número 2022.3010, de 15 de juliol de 2022, accessibles 
des de la Carpeta del Regidor en format electrònic. 

El debat es pot visionar a: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=08m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 

PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS GENERALS 

 

8. APROVACIÓ DEL SEGON CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL 
COFINANÇAMENT, LES CONDICIONS D'EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LES 
OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE VIES VERDES A LES COMARQUES 
GIRONINES ENTRE EL PIRINEU DE GIRONA I LA COSTA BRAVA (expedient 
X2022002352). 

L’Alcalde cedeix la paraula a  la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora delegada 
d’Administració, que fa la següent proposta al Ple: 
 
 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

I. El Ple de la Corporació va aprovar, en sessió de data 17 de juliol de 2017, el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies 
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Verdes de Girona i els Ajuntaments de Banyoles, Campdevànol, Cornellà del 
Terri, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palol de Revardit, Porqueres, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i 
Serinyà pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de les 
obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre 
el Pirineu de Girona i la Costa Brava, les quals s’emmarquen dins de 
l’operació GO03-000064 “ Xarxa d’itineraris turístics pedalables i vies verdes, 
aprovada en la primera convocatòria dels eixos 4 i 6 del programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020 i amb un cofinançament FEDER assignat del 
50% de la despesa elegible. 
 
Aquest conveni fou aprovat pel Plenari de la Diputació de Girona de 18 de 
juliol de 2017.A l’Annex II del referit conveni figura la distribució del 
finançament d’aquest projecte. 
 

II. El Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 26 de novembre de 2018, 
va aprovar una primera addenda al referit conveni per possibilitar que el 
Consorci de les Vies Verdes i els ajuntaments poguessin fer l’ingrés previst 
per al 2018 dintre del mateix exercici 2018, tot i no haver-se notificat l’acord 
de licitació i es va refer la taula de les aportacions en el següent sentit: 

 

FINANÇAMENT TOTAL DEL PROJECTE A+B+C   

FEDER 50% despesa elegible sense IVA 1.911.954,72 
Consorci vies 
verdes 

Pressupost total- Despesa 
elegible 608.962,36 

Diputació de 
Girona 25% despesa elegible sense IVA 955.977,36 

Ajuntaments 25% despesa elegible+ IVA 1.758.998,35 

TOTAL  5.235.892,79 
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En el BOP el dia 26 de setembre de 2018 es va publicar l’anunci d’exposició 
pública d’un projecte complementari titulat “Annex telecomunicacions“ 
(correcció d’errors en el BOP núm. 193, de 5 d’octubre de 2018), el qual va 
quedar aprovat en no haver-se formulat al·legacions. 
 

III. Els municipis beneficiats per les obres d’aquest projecte complementari de 
soterrament del cable de fibra òptica són Palol de Revardit, Cornellà de 
Terri, Porqueres, Banyoles, Esponellà, Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, 
Sant Julià de Ramis, Campdevànol i Ripoll. 
 
Els municipis beneficiats per aquestes obres van decidir signar una segona 
addenda al conveni de col·laboració establint que aplicarien l’import de la 
diferència entre l’import previst de licitació del projecte d’ampliació 
de la xarxa de vies verdes de les comarques de Girona, regulat pel 
conveni signat el dia 19 de juliol de 2017 i el real d’adjudicació, a 
sufragar les despeses generades per les obres d’implementació de la 
fibra òptica. 

 
IV. El Ple de l’Ajuntament en Sessió Ordinària del dia 25 de març de 2019, 

aprova la segona addenda del referit Conveni de Col·laboració en virtut de la 
qual  es modifica el paràgraf segon del pacte segon referent a les 
obligacions econòmiques que queda redactat de la manera següent: 
 



 
 
 
 

10 

 

“El detall de l’aportació econòmica del Consorci de les Vies Verdes i de cada 
ajuntament és el que figura a l’annex II d’aquest conveni. Aquests imports 
són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors 
despeses per la realització dels projectes indicats degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la 
Diputació de Girona i per les entitats conveniades en proporció a les 
respectives aportacions fixades a l’annex I. En el cas que es produeix una 
menor despesa, si els municipis afectats per la baixa en l’import a abonar a 
la Diputació són: Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Porqueres, Banyoles, 
Esponellà, Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, 
Campdevànol i Ripoll, aquests ajuntaments s’ obliguen a aplicar la part que 
els correspon de l’import de la baixa de la menor despesa a compensar les 
obres de soterrament del cable de fibra òptica.” 

D’acord amb el pacte tercer del conveni aprovat pel Ple de la Corporació, en 
sessió de 17 de juliol de 2017, a partir de la comunicació de l’adjudicació de 
l’obra es disposa d’un termini de 2 mesos per a procedir al pagament de 
l’anualitat 2018. L’import corresponent a la resta d’anualitats haurà 
de ser ingressat a la Diputació de Girona abans del mes de juny de 
cada any.  
 

V. En data 25 de novembre de 2019 ( E2019020615) es comunica a aquesta 
Corporació el Decret del President de la Diputació de Girona, de data 8 
d’octubre de 2019,  pel qual s’adjudiquen les obres de les obres d’ampliació 
de la xarxa de vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de 
Girona i la Costa Brava, amb cofinançament del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i incorporació d’una infraestructura de 
canalització per a la fibra òptica.  
 
D’acord amb el referit Decret el LOT 1  s’adjudica per un import de 
2.962.985,57€ ( 3.585.212,54€ IVA inclòs), amb una baixa del 
24,7139014% i amb el següent desglòs: 
 

- Actuació 1a: 2.276.054,59 €, més 447.971,46 € en concepte d’IVA, 
totalitzant un preu de 2.754.026,05 euros. 

- Actuació 1b: 686.930,98 €, més 144.255,51 € en concepte d’IVA, totalitzant 
un preu de 831.186,49 euros. 
 
Les aportacions econòmiques inicials que figuraven al conveni aprovat no 
incloïen l’actuació 1b: Infraestructura de canalització per a la fibra òptica 
Projecte “annex de telecomunicacions”.  
 
Tal com s’ha exposat l’aprovació d’aquest projecte complementari “ Annex 
de telecomunicacions” va motivar que s’aprovés una segona addenda del 
referit Conveni en virtut de la qual es modifica el paràgraf segon del pacte 
segon referent a les obligacions econòmiques que queda redactat de la 
manera següent: 
 



 
 
 
 

11 

 

“El detall de l’aportació econòmica del Consorci de les Vies Verdes i de cada 
ajuntament és el que figura a l’annex II d’aquest conveni. Aquests imports 
són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors 
despeses per la realització dels projectes indicats degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la 
Diputació de Girona i per les entitats conveniades en proporció a les 
respectives aportacions fixades a l’annex I. En el cas que es produeix una 
menor despesa, si els municipis afectats per la baixa en l’import a 
abonar a la Diputació són: Palol de Revardit, Cornellà de Terri, 
Porqueres, Banyoles, Esponellà, Serinyà, Fontcoberta, Sarrià de Ter, 
Sant Julià de Ramis, Campdevànol i Ripoll, aquests ajuntaments s’ 
obliguen a aplicar la part que els correspon de l’import de la baixa 
de la menor despesa a compensar les obres de soterrament del cable 
de fibra òptica.” 
 
En la mateixa data en que es tramet la referida documentació d’adjudicació 
de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques 
gironines es recorda, que tal com estableix el pacte tercer del conveni a dalt 
esmentat, a partir de l’adjudicació de l’obra es disposa de 2 mesos per 
realitzar el pagament de de 323.423,88€ ( anualitats 2018 i 2019). 
 

VI. En data 14 de febrer de 2020, es va dictar la resolució 2020DECR000875, 
reconeixent les obligacions a favor de la Diputació de Girona, corresponents 
a les aportacions municipals de les anualitats 2018 i 2019 al  conveni de 
col·laboració pel cofinançament, execució i lliurament de les obres 
d’ampliació de la xarxa de Vies Verdes a les Comarques Gironines, 
entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, amb càrrec a la partida 
pressupostària 21.17100.76101 “Rom 2018. Parcs i Jardins. DG Projecte 
Vies Verdes”, pel que fa a l’anualitat 2018, i a la partida pressupostaria 
21.17100.76102 “Rom 2019. Parcs i Jardins. DG Projecte Vies Verdes”, pel 
que a l’anualitat 2019, pels següents imports: 

 

Anualitat 
2018 

Anualitat 
2019 

TOTAL 
DESPESA 

RECONEGUDA 
161.711,94 € 

(núm. Op. 
prèvia 

920200000406) 

161.711,94 € 
(núm. Op. 

prèvia 
920200000407) 

323.423,88 € 

 
En data 25/02/2020 es va procedir al pagament de les dues 
anualitats, per un total de 323.423,88 € a la Diputació de Girona. Resta 
pendent de pagament l’anualitat corresponent a l’any 2020, per un import 
de 161.711,94 €, incorporat com a romanent. 
 

VII. En data 17 de maig de 2022, registre d’entrada E2022007838, s’ha tramès 
el “Segon conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions 
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d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a 
les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava”.  

 
VIII.Consta en l’expedient la memòria justificativa emesa per la Cap de Via 

Pública, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’informe emès per la TAG 
de  Serveis Jurídics i  l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 

FONAMENTS DE DRET 
 
La normativa a considerar és la següent: 
 

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

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

 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 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. 

 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. 

 
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 “Segon conveni de col·laboració pel cofinançament, les 
condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de 
vies verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa 
Brava”, que s’adjunta com annex. 
 
SEGON.-  Facultar l’Alcalde perquè formalitzi els documents que siguin necessaris 
per a l’execució d’aquest acord. 
  
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.  
 
QUART.-   Comunicar  aquest acord  a les àrees de Serveis Generals, Serveis 
Econòmics i Servei de Via Pública de l’Ajuntament de Banyoles, a aquest últim 
servei pel seguiment de l’execució del conveni aprovat. 
 
CINQUÈ.- Fer públic aquest conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles, de conformitat amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
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ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I ELS AJUNTAMENTS DE 
BANYOLES, CAMPDEVÀNOL, CORNELLÀ DEL TERRI, ESPONELLÀ, 
FONTCOBERTA, LA VALL DE BIANYA, PALOL DE REVARDIT, PORQUERES, 
RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES, SARRIÀ DE TER, SANT JULIÀ DE 
RAMIS I SERINYÀ PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ I 
LLIURAMENT DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE VIES VERDES A 
LES COMARQUES GIRONINES ENTRE EL PIRINEU DE GIRONA I LA COSTA 
BRAVA 

 

Parts 

El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament 
del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, 
amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi Batllori i 
Nouvilas i facultat per l’acord de Ple del dia 15 de febrer de 2022. 

El Sr. Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, per 
nomenament del president de la Diputació, .23 de juliol de 2019. 

El Sr. Miquel Noguer i Planas, alcalde de Banyoles, per nomenament del Ple de 
l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

La Sra. Dolors Costa i Martínez, alcaldessa de Campdevànol, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr.Salvador Coll i Baucells, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà del Terri, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. David Juan i Garganta, alcalde de l’Ajuntament d’Esponellà, per nomenament 
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. Joan Estarriola i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de Fontcoberta, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. Jordi Xargay i Congost, alcalde de Palol de Revardit, per nomenament del Ple 
de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019.  

El Sr. Francesc Castañer i Campolier, alcalde de l’Ajuntament de Porqueres, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. Jordi Munell i García, alcalde de l’Ajuntament de Ripoll, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, 
per nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. Marc Puigtió i Rebollo, alcalde de Sant Julià de Ramis, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 
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El Sr. Narcís Fajula i Aulet, alcalde de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

El Sr. Josep Antoni Ramon i Guasch, alcalde de l’Ajuntament de Serinyà, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia Serinyà del dia 15 de juny de 2019. 

I el Sr. Santi Reixach i Garriga, alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Bianya, per 
nomenament del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019. 

Antecedents 

1. Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 19 de juliol de 2017 entre 
les entitats a dalt esmentades i vistes les dues addendes signades, 
respectivament, el 12 de febrer de 2019 i el 30 de juliol de 2019, signades 
per totes les entitats que varen formalitzar l’esmentat conveni. 

 

2. Vist que aquest conveni regulava, entre d’altres, les obligacions 
econòmiques, les formes de pagament i la titularitat de les inversions 
executades de les entitats signants. 

 
3. Vist que per incidències diverses, les obres d’ampliació de les via verda 

prevista en aquest projecte encara no han finalitzat i es preveu que s’acabin 
durant l’any 2022. 

 
4. Vist que el conveni inicial tenia una vigència prevista fins al 31 de desembre 

de 2020.  
 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 

Pactes 

Primer. Finalitat de la col·laboració 

El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions d’execució i 
lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes a les comarques de 
Girona, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava, d’acord amb allò establert en el 
pacte primer del conveni signat entre les mateixes parts, el 19 de juliol de 2017. 

Segon. Obligacions econòmiques. 

El detall de l’aportació econòmica del Consorci i de cada Ajuntament és el que es 
desprèn d’aplicar el conveni signat el 19 de juliol de 2017 i les dues addendes 
signades, respectivament, el 12 de febrer de 2019 i el 30 de juliol de 2019. 

Els imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra 
d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors 
despeses per la realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme 
a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la Diputació de 
Girona i per les entitats conveniades en proporció a les respectives aportacions 
fixades a l’annex I del conveni signat el 19 de juliol de 2017. En el cas que es 
produeix una menor despesa es procedirà d’igual forma. 
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Tercer. Terminis de pagament. 

Un cop finalitzades les obres, la Diputació de Girona comunicarà al Consorci de les 
Vies Verdes i a cada Ajuntament signant d’aquest conveni, els imports que, si és el 
cas, els resti per pagar. 

Quart. Titularitat 

D’acord amb la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra detallada a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 
anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra. 

Els 13 ajuntaments esmentats en aquest conveni, que han posat a disposició de la 
Diputació de Girona, lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys necessaris per 
executar l’obra, mantindran aquesta cessió el termini necessari per donar 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, detallat en el paràgraf 
anterior. 

Un cop transcorregut aquest termini de titularitat de la Diputació de Girona requerit 
per al compliment de l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de 
Girona cedirà l’obra per trams als municipis signants del conveni, fent constar que 
l’han d’afectar de forma necessària a l’ús de Via Verda i en ús al Consorci de les 
Vies Verdes. Aquesta operació s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de 
béns municipal, així com en el Registre de la Propietat. 

Pel que fa al manteniment i conservació d’aquests trams, fins que la Diputació de 
Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, el manteniment el portarà a 
terme el Consorci de les Vies Verdes, aplicant-hi les mateixes operacions que a la 
resta de via verda, per la qual cosa s’ajustaran les quotes ordinàries que aporta 
cada ajuntament en funció dels quilòmetres nous de via verda que cada municipi 
tindrà de més. 

Una vegada transferida la titularitat als ajuntaments respectius, la Diputació de 
Girona proposarà que aquests nous trams passin a gestionar-se conjuntament i 
amb les mateixes condicions que la resta de trams que formen part del Consorci de 
les Vies Verdes de Girona i aplicant en tot moment els estatuts vigents d’aquest 
organisme.  

Cinquè. Direcció facultativa. 

La direcció facultativa de l’execució de l’obres va a càrrec dels tècnics competents 
de la Diputació de Girona (Servei d’Enginyeria). La direcció de l’obra comporta la 
comprovació i la vigilància de la correcta realització. 

La Diputació de Girona ha encarregat, per mitjà d’un contracte extern, els treballs 
tècnics de seguretat i salut laboral. 

Sisè. Seguiment 

El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei 
de Programes Europeus.  

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun 
dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la 
correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També 
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tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta 
Comissió no tindrà personalitat jurídica.  

La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o 
funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president 
de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els acords 
hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 

Setè. Durada 

El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura 
i fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada 
inicial prevista és pels anys 2022-2025.  

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 
2026 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts. 

Vuitè. Normativa legal.  

El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 
7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS 
(Decret 179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Novè. Publicitat del Conveni. 

Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de 
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al 
Portal de Transparència de la Diputació de Girona. 

Desè. Formes d’extinció del Conveni.  

El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà 
per les següents causes:  

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció 

d’oposar-se a la pròrroga. 
 

Onzè. Compensació. 

Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha 
fet el pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute 
pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per 
qualsevol concepte, amb la Diputació de Girona. 

Dotzè. Litigis 

Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
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administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta. 

Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular 
requeriment previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni.” 

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

 
El debat d’aquest punt es por visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=08m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=09m12s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=10m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

 

PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

9. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  (expedient 
X2022007380). 

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 
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I. La resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR002832, de data 4 de juliol de 2022,  
que resol la convalidació de l’omissió de la funció interventora produïda en la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica durant el mes de maig 
de 2022 que no es van poder imputar, ¡ alhora continuar amb el 
procediment d’aprovació del reconeixement de les obligacions corresponents 
mitjançant l’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits (REC). 
 

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

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

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

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

ACORD 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que consta a la 
relació comptable que s’annexa a aquest expedient, per un import total de 
86.471,13€, d’acord amb el següent detall: 
 
Núm. 
Operacions 

Núm. Relació 
Data 
relació 

Concepte 
Import Brut 

 
73 

 
F/2022/46 

 
17/06/22 

Subministrament elèctric 
consum maig 2022. 

 
86.471,13€ 

 
 

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

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
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Abstencions (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 

El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=11m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=12m00s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=12m34s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=12m38s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
10. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ  DE L'AJUNTAMENT DE BANYOLES A 
L'OBSERVATORI DE LA REHABILITACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE LES 
COMARQUES DE GIRONA (expedient X2022006425). 

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

ANTECEDENTS 

1.- El 5 de Juny de 2018 es va fundar l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació 
Urbana de les comarques de Girona per part del Col·legi d'Arquitectes de la 
Demarcació de Girona (COAC), el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de l'Edificació de Girona (CAATEEG) i el Gremi de Promotors i 
Constructors d'Edificis de Girona, tots ells membres de la Taula de la Construcció, 
amb l’objecte que la rehabilitació i renovació urbana esdevingui una plataforma 
d’estudi i anàlisi relacionat amb la ciutat, fomentant les polítiques actives 
d’incidència en la transformació de la ciutat. 
 
L’Observatori compta amb l’adhesió d’altres socis, com són l’Ajuntament de Girona, 
l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona.  

2.- L’objecte principal que va motivar la fundació de l’Observatori de la rehabilitació 
i renovació urbana de les comarques de Girona va ser que es realitzin actuacions de 
rehabilitació i renovació urbana sobre la ciutat existent amb la finalitat de contribuir 
a millorar el medi ambient i la vida de les persones. És en definitiva un intent de 
provocar que l’administració pública dissenyi polítiques de foment de rehabilitació i 
de renovació urbana.  
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Té forma jurídica d’associació, amb la previsió que puguin incorporar-se com a 
associats , altres organismes i entitats publiques o privades que, sense ànim de 
lucre i legalment constituïdes, tinguin objectius concurrents amb els objectius 
estatutaris de l’Observatori.  
 
La voluntat és que aquest Observatori es constitueixi com a plataforma de 
referència, que pugui generar treballs que resolguin problemes i dubtes plantejats 
pels ajuntaments que en siguin socis, però també que pugui ser referència 
d’iniciatives que pugui tenir el mateix Observatori a l’hora d’analitzar dèficits urbans 
que encara que no estiguin proposats per cap soci ajuntament concret, es cregui 
que són necessaris per poder oferir-los com a coneixement comú, perquè totes les 
entitats públiques que creguin que els hi pugui fer el servei, ho puguin utilitzar. 
Pensant en analitzar la normativa urbanística local i millorar les ordenances 
d’edificació.  
 
A més, l’Observatori s’ha de poder constituir també en una referència informativa 
pel ciutadà en matèria de rehabilitació i renovació. Fins i tot potser arribar a ser 
una plataforma d’informació d’aquelles empreses que són de referència també a 
nivell constructiu.  
 

3.- Consten a l’expedient els estatuts de l’Observatori de la rehabilitació i renovació 
urbana de les comarques de Girona, l’acta fundacional de l’associació, de data 5 de 
juny de 2018   i l’acta núm. 1 de l’Assemblea General celebrada en sessió de 8 de 
febrer de 2021.  

4.- Des de l'Ajuntament de Banyoles es considera pertinent adherir-nos a 
l'Observatori com a lloc de reflexió i proposta.   
 
5.- En data 4 de juliol de 2022 s’emet informe jurídic amb nota de conformitat de la 
secretaria municipal. 
 
6- Consten a l’expedient informes de control permanent i de conformitat de la 
Intervenció municipal. 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Legislació aplicable 
 

 La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.  
 

 Article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret 
d’associació. 
 

 La Disposició addicional 5ª Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local (en endavant, LRBRL) i els articles  133 a 136 Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
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Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant, TRLMC), que 
reconeixen el dret de les entitats locals  a constituir associacions.  

 L’article  22.2 p) de la LRBRL, en relació amb l’article 47.2 g) del mateix cos 
legal,   i l’article 52.2 q) del TRLMC, en relació amb l’article 114.3 d) del 
referit cos legal,  que regulen la competència plenària per la creació 
d'organitzacions associatives,  així com per  l'adhesió a les mateixes i 
l'aprovació i modificació dels seus Estatuts, mitjançant el vot qualificat de la 
majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius. 

 Article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora d’hisendes locals ( en endavant 
TRLRHL). 

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

 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. 

   Article 3.3 c)  del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, 54.1.b) 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 (TRRL)  i 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i 
regim jurídic de les entitats locals ( ROF).  

 

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 l’adhesió del municipi de Banyoles com a membre de ple dret de 
l’Observatori de la rehabilitació i renovació de les comarques de Girona.  

Segon.- Acceptar el text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, i que 
consten com a annex a aquest acord. 

Tercer.- Designar a l’Alcalde com a representant titular de l'Ajuntament de 
Banyoles a l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana de les comarques de 
Girona i  facultar-lo per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris 
per a l’efectivitat dels acords adoptats. 

Designar al regidor d’Urbanisme com a representant substitut de l'Ajuntament de 
Banyoles a l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana de les comarques de 
Girona. La persona representant substituta hi assistirà en cas que no pugui assistir 
el representant titular. 
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Presents en aquest acte les persones nomenades accepten la seva designació com 
a representants de l’Ajuntament de Banyoles en el si dels òrgans de l’esmentada 
associació. 

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa que generarà aquesta adhesió, 
corresponent a la quota anual 2022 per import de 500,00€, amb càrrec a la partida 
pressupostaria 23.15100.48901 Urbanisme. Quota observatori de Rehabilitació i 
renovació urbana de les Comarques de Girona, número d’operació prèvia 
920220002004. 
 
Cinquè.-Comunicar aquest acord a l’Observatori de la rehabilitació i renovació 
urbana de les comarques de Girona per tal que procedeixi a la corresponent 
acceptació de l'Ajuntament com a nou membre de l'Associació. 
 
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 Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
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=QrNEdmBcCfE#t=12m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=13m06s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=14m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=15m40s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=16m06s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=16m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau.  

II 
PART DE CONTROL 

 

PRECS I PREGUNTES 

Aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=16m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=16m21s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=26m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=29m07s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=32m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=39m14s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=46m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=51m02s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=53m46s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=57m23s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=59m14s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=61m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=69m19s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=70m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=70m06s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=70m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=72m53s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=78m53s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=91m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=96m05s 
Lluís Costabella (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=96m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=102m07s 
Anna Tarafa (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=104m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=109m03s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNEdmBcCfE#t=110m46s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:00 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 
2022 ha quedat en 25  pàgines. 
 


