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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 20 
DE DESEMBRE DE 2018 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 20 de 
diciembre de 2018, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de 
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde 
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 

 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
 
1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 19 
de novembre de 2018 al 14 de desembre de 2018. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2018.3286 de 19 de novembre de 2018, al núm. 2018.3965, 
de 14 de desembre de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 
digital. 
 
Resultat: aquest tema es dóna per assabentat. 

 

1.2. - Donar compte al ple de la Corporació del nombre de llocs de treball 
reservats a personal eventual. 

  
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 
la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 
 
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 
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suposar la modificació del complement específic dels llocs de treball, així com 
d’alguns complements de destí, i per tant del preu de l’hora ordinària de treball. 
 
Ates que en els 22 de novembre i 13 de desembre de 2018 es va celebrar Mesa 
general de Negociació de matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per 
negociar l’increment del preu de les hores extres, arribant al següent acord:  
 
1.- La modificació del l’article 14 del Conveni de condicions de treball del personal 
laboral, modificant el quadre actual de preus de les hores extres pel següent 
quadre: 
 
 

PREU HORES EXTRES  

GRUP  
Hora 
extra 

normal 

Hora extra 
festiva o 
nocturna 

Hora extra 
festiva i 
nocturna 

A1  29,53 33,31 40,87 

A2  25,43 28,62 35,01 

C1  21,25 23,84 29,04 

C2  18,59 20,81 25,25 

E-AP 15,98 17,83 21,53 

 PREU HORES EXTRES  

CATEGORIA  
Hora 
extra 

normal 

Hora extra 
festiva o 
nocturna 

Hora extra 
festiva i 
nocturna 

ENCARREGAT 20,52 23,02 28,01 
OFICIAL SERVEIS 
MÚLTIPLES 17,51 19,58 23,72 
OPERARI SERVEIS 
MÚLTIPLES 15,98 17,83 21,53 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació i pel Servei de Recursos 
Humans. 
 
Vist l’informe de control financer permanent emès per la Interventora de 
l’Ajuntament. 
  
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació adopta els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació puntual dels articles 14 del Conveni de Condicions 
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007; aprovat pel 
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1.4. -Modificació puntual del pacte de condicions del personal funcionari de 
l'Ajuntament de Banyoles. 

Vist que els articles 36 i 37 del Real 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, disposen  
que les matèries referides a la determinació i aplicació de les retribucions 
complementàries dels funcionaris seran objecte de negociació amb els 
representants dels treballadors. 
 
Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 
meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 
pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 
administracions.  
 
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
 
Vist que en data 01 de gener de 2018 es va iniciar la implementació de la nova 
valoració i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles, aprovada pel Ple 
de la Corporació de data 13 de novembre de 2017. Aquesta nova valoració va 
suposar la modificació del complement específic dels llocs de treball, així com 
d’alguns complements de destí, i per tant del preu de l’hora ordinària de treball.  
 
Ates que en els dies 22 de novembre i 13 de desembre de 2018 es va celebrar 
Mesa general de Negociació de matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per 
negociar l’increment del preu de les hores extres, arribant al següent acord:  
 
1.- La modificació del l’article 14 del Pacte de condicions de treball del personal 
Funcionari, substituint el quadre actual pel següent: 
 

 PREU HORES EXTRES  

GRUP  
Hora extra 

normal 

Hora extra 
festiva o 
nocturna 

Hora extra 
festiva i 
nocturna 

A1  29,53 33,31 40,87 

A2  25,43 28,62 35,01 

C1  21,25 23,84 29,04 

C2  18,59 20,81 25,25 

E-AP 15,98 17,83 21,53 
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C2  18,59 20,81 25,25 

E-AP 15,98 17,83 21,53 

 
2.- Article 52.1: (substitució del quadre actual del preu de les hores extres, pel 
quadre actualitzat següent): 
 

PREU HORES EXTRES 

CATEGORIA HORA 
EXTRA 

FESTIVA O 
NOCTURNA 

FESTIVA I 
NOCTURNA 

DIES 
FESTIUS 

FESTIUS TORN 
NIT 

INSPECTOR 27,47 30,53 36,56 244,20 292,45 

SERGENT 23,91 26,96 32,00 215,71 256,00 

CAPORAL  22,74 24,62 26,96 196,99 215,71 

AGENT 19,36 21,79 24,42 174,36 195,36 

 
 
Segon.- Disposar que el present acord tindrà efectes a partir del dia 01 de gener 
de 2019. 
 
Tercer.- Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni en el Butlletí 
Oficial de la província de Girona.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 
        
Sr. Jordi Congost,  

Bona tarda, es porta a votació la modificació del preu de les hores extres, que amb 
la modificació dels llocs de treball, havia suposat una qüestió amb les complements 
específics, i el preu de l’hora ordinària sortia per sobre el preu de l’hora extra. Hem 
parlat amb el comitè de personal, i hem pactat un augment de les hores extres, 
equivalent a uns 3€, en funció de la categoria.  

 

Resultat de la votació: Modificació puntual del pacte de condicions del 
personal funcionari de l'Ajuntament de Banyoles. 9 vots a favor, (grup 
municipal, CiU), 8 abstencions, (grups municipals, Junts per Banyoles-ERC, 
CUP, i ICV-IdB). S’aprova per majoria absoluta. 

 

2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1. - Ratificació del Decret de l’Alcaldia 2018DECR003762 de 27 de 
novembre de 2018, de desestimació del recurs de reposició interposat pel 
Sr. G.M.C. 
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El Ple de la Corporació de data 27 de març de 2017, va aprovar l’organigrama i el 
manual d’estructura organitzativa, com a documents inicials de la valoració de llocs 
de treball i nova relació que s’estava elaborant. 

 
D’acord amb l’esmentat manual d’organització, als Caps d’Àrea se’ls assigna un 
paper de connexió dels nivells polític i administratiu, i disposa que el lloc de Cap 
d’Àrea es proveirà entre el personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles a 
través del sistema de lliure designació que preveu la RLT per aquest llocs. 
 
En l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, correspon a l’Ajuntament  la potestat d’autoorganitzar-se, la qual es 
manifesta en la capacitat d’ordenació del personal i de l’estructura organitzativa, 
amb la finalitat de servir els interessos generals amb eficàcia, eficiència i 
coordinació. 
 
4t.- El procediment administratiu per a la provisió definitiva al lloc de treball no s’ha 
aprovat i per aquest motiu es va fer una adscripció provisional en el lloc de treball. 
 
Cal dir que el lloc que ocupava l’interessat fins a aquesta adscripció provisional era 
el de Cap de servei de la Policia local, i la provisió definitiva d’aquest lloc tampoc no 
s’havia portat a terme. És a dir no s’havia fet el concurs per a la provisió del lloc de 
treball, per tant, el Sr. M, tampoc l’ocupava de manera definitiva. 
 
5è.- La nova reorganització administrativa de l’Ajuntament, que va portar a la nova 
valoració i relació de llocs de treball va organitzar funcionalment l’administració en 
Àrees, Serveis i Unitats, creant l’àrea de Seguretat pública, amb un lloc de Cap de 
l’àrea. Aquest lloc és al que s’ha adscrit provisionalment al Sr. M, com a Inspector 
de la Policia local, com a funcionari amb més grau dins del cos de la Policia local de 
Banyoles. 
 
La reorganització administrativa aprovada, que entra dins les competències 
d’autorganització de l’Ajuntament va crear nous llocs de treball, en funció del nou 
organigrama funcional. 
 
Ateses les característiques i funcions dels llocs de Cap d’Àrea aquest, en la nova 
relació de llocs aprovada es va acordar que la forma de provisió seria la de Lliure 
designació. 
 

D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 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, aquesta Alcaldia-Presidència 
 
DECRETA: 
 
Primer.-  Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. G.M.C, en data 29 
d’octubre de 2018.  
 
Segon.- Desestimar l’obertura d’un període de prova, atès que d’acord amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’ú d’octubre, no està previst aquets tràmit en 
el recurs de reposició.  
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Mitjançant l’Acord CPT/198/2006, de 21 de novembre, es van aprovar els Estatuts 
que regien l’entitat, que es van incorporar com a annex de l’acord esmentat, i es 
van publicar en el DOGC núm. 4773, d’1 de desembre de 2006. 
 
El Consell Plenari del Consorci, en sessió de 17 de desembre de 2014, va aprovar 
inicialment una modificació dels Estatuts, derivada de l’aprovació de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa. Tanmateix, i tot i aquesta aprovació 
inicial, aquesta modificació estatutària no va arribar a ser ratificada pel Govern de 
la Generalitat. 
 
Aquests estatuts es van exposar al públic mitjançant inserció d’anunci al DOGC, 
núm. 6798 de 28 de gener de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
núm. 18 de 28 de gener de 2015, a efectes d’examen i de presentació de 
reclamacions i al·legacions. També han estat exposats al públic en el tauler 
d’anuncis i al web del Consorci: www.consorcidelestany.org, durant el termini de 30 
dies hàbils transcorreguts a comptar de l’endemà de l’ultima de les publicacions, i 
no s’han presentat reclamacions ni observacions a efectes, de conformitat amb el 
que disposa l’article 303.1 en relació al 160 del ROAS. 
 
En data 10 de març de 2015, amb Registre de Sortida número 44, es van trametre 
a la Generalitat de Catalunya la proposta modificada dels Estatuts del Consorci de 
l’Estany per a la seva ratificació així com el Certificat d’exposició pública i conforme 
no s’han presentat reclamacions ni observacions.  
 
Els Estatuts, van ser ratificats pel plenari de la Diputació de Girona de data 17 de 
febrer de 2015 i pels plenaris dels Ajuntaments de Fontcoberta (23 de març de 
2015), Ajuntament de Banyoles (30 de març de 2015.) i Ajuntament de Porqueres 
(1 d’abril de 2015). No obstant la Generalitat de Catalunya no ha ratificat els 
estatuts aprovats. 
  
Considerant l’informe del Secretari del Consorci i de conformitat amb les 
competències atribuïdes a l’article 11.1.b dels Estatuts, i amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres, es proposa al Plenari l’ adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de l’Estany, 
els quals quedaran redactats com es transcriu tot seguit. 
 
Títol I 
Disposicions Generals 
 
Article 1 
Constitució, naturalesa i personalitat jurídica 
 
El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles es constitueix 
com a entitat consorciada entre els ajuntaments de Banyoles, Porqueres i 
Fontcoberta, la Diputació de Girona i l’Administració de la Generalitat, mitjançant el 
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Aquest àmbit quedarà reduït, en cas de separació d'alguns dels ajuntaments del 
Consorci, d'acord amb el que disposa l'article 28. 
 
Article 6 
Objecte 
 
L’objecte del Consorci és la preservació i la revalorització del patrimoni natural i 
cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de 
l’àmbit territorial definit a l’article 5. En concret: 
 
a) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en les matèries que 
siguin de la seva competència. 
b) Participar en la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural i 
fomentar la col·laboració entre altres administracions i entitats. 
c) Promoure l'obtenció de recursos, subvencions, inversions i serveis vinculats amb 
el seu objecte. 
d) Compatibilitzar els usos i activitats (esportives, de lleure, turístiques, etc.) amb 
la conservació i gestió de l’Espai Natural Protegit. 
e) Conservar i ordenar les finques públiques o en règim de custòdia que tenen per 
objecte la protecció i conservació del patrimoni natural i cultural. 
f) Impulsar el desenvolupament local sostenible per millorar les condicions de vida 
de la població. 
g) Fomentar i ordenar l’aprofitament racional i sostenible dels recursos de l’espai i 
de les activitats econòmiques i socials. 
h) Potenciar l’educació ambiental, la recerca científica, la difusió i el coneixement 
dels valors de la zona lacustre. 
i) Promoure la protecció integral de la zona Lacustre, incentivant la participació dels 
altres municipis que en formen part. 
j) Potenciar els diversos sectors econòmics de la zona lacustre, participant i 
potenciant les polítiques de promoció econòmica corresponents. 
 
Article 7 
Funcions 
 
El Consorci realitzarà, per a la consecució de les esmentades finalitats, les següents 
funcions: 
 
a) Crear una imatge de referència de l’espai i promocionar-lo i actuar com a òrgan 
de representació en les matèries de la seva competència. 
b) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment de l’espai 
natural i de l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de 
vida de la població. 
c) Elaborar i proposar directrius ambientals relatives a la conservació i millora del 
patrimoni natural i social amb la redacció de plans i projectes de gestió. 
d) Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit 
d’actuació del Consorci i assumir les competències que se li puguin delegar. 
e) Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del 
Consorci. 
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Article 9 
El Consell Plenari. Naturalesa i Composició 
 
9.1 El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Els 
seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern dels ens 
consorciats, en el cas dels ens locals. Els representants de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya seran designats o cessats per resolució del conseller/a del 
departament competent en matèria de medi natural. En cap cas seran nomenats 
com a representants dels ajuntaments, persones extracorporatives. 
 
9.2 El Consell Plenari estarà format per quatre membres dels ajuntaments de 
Banyoles i Porqueres , l’alcalde i tres regidors, per dos membres de l’ajuntament de 
Fontcoberta, l’alcalde i un regidor i per dos membres de cada administració 
supramunicipal o entitat que formi part del Consorci. Dels tres regidors un serà 
obligatòriament el que tingui atribuïdes competències en matèria de patrimoni 
natural i un altre el que tingui competències en matèria de turisme. En el cas de 
l’ajuntament de Fontcoberta, el regidor serà el que tingui atribuïdes competències 
en matèria de patrimoni natural. En cas que no en formi part, també assistirà el 
director amb veu però sense dret a vot. 
 
9.3 Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari cessés del seu càrrec o 
lloc de treball en algun dels ens  que integren el Consorci, cessarà automàticament 
del seu càrrec en els òrgans del Consorci, i l’òrgan competent de l’ens al qual 
representa designarà una altra que la substitueixi. 
 
De la mateixa manera es procedirà en cas de mort, malaltia, absència o dimissió 
d’un membre del Consell Plenari. 
 
9.4 A petició dels ens consorciats, el president del Consorci  podrà convocar a les 
sessions del Consell Plenari, aquelles persones físiques o jurídiques que consideri 
oportú, els quals hi assistiran, amb veu però sense vot, en qualitat de convidats o 
observadors per tractar temàtiques concretes. 
 
9.5 En cas d’admissió de nous ens en el Consorci, se’ls assegurarà l’adequada 
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari 
es farà d’acord amb la periodicitat que determinin els ens que representen d’acord 
amb els processos electorals, sens perjudici de la facultat de cada ens per substituir 
el seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú. 
 
Article 10 
Sessions del Consell Plenari 
 
10.1 El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària, una vegada per trimestre. En 
sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria del 
president, o bé quan ho proposin una tercera part dels seus membres. 
 
10.2 El president enviarà les convocatòries de la reunió als membres del Consell 
Plenari, com a mínim amb una setmana d’antelació. En la corresponent 
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11.3 Els acords referents a les atribucions previstes en les lletres a), b), c), d), e), 
f), i), j), k) i n) s’adoptaran amb el vot favorable de 2/3 del total de vots del Consell 
Plenari. 
 
11.4 Els acords referents a les atribucions previstes en les lletres b) i c) hauran de 
ser ratificades per cadascun dels ens que integren el consorci. 
 
11.5 Els acords adoptats en base a l’apartat k) haurà de ser ratificat per l’ens al 
qual estigui adscrit aquest consorci. 
 
11.6 Les decisions estratègiques més rellevants han de comptar amb el vot 
favorable dels representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per 
tal de ser aprovats. En tot cas, tenen la consideració de decisions estratègiques les 
relatives a les atribucions previstes en les lletres b), c), d), g) h), i) i n). 
 
Article12 
La Presidència 
 
12.1 La Presidència del Consorci serà exercida pels alcaldes dels ajuntaments 
consorciats o regidors en qui deleguin, fet que comportarà la presidència del 
Consell Plenari i de la Comissió Executiva. El/la president/a serà el/la representant 
a tots els efectes i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial 
davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, 
així com davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques. 
 
12.2 Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les 
delegacions que estimi pertinents a favor de qualsevol de les Vicepresidències  del 
Consorci. 
 
12.3 La Presidència del Consorci serà exercida alternativament, per períodes 
quadriennals, rotatoris pels alcaldes dels ajuntaments de Banyoles i de Porqueres. 
 
12.4 Correspon a la Presidència : 
a) Exercir la representació del Consorci davant tota mena d’autoritats i organismes. 
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Plenari. 
c) Executar i fer complir els acords del Consell Plenari. 
d) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Comissió Executiva. 
e) Executar i fer complir els acords de la Comissió Executiva. 
f) Adoptar en cas d’urgència, les mesures que calguin per a l’organització, 
funcionament i defensa del Consorci, donant-ne compte al Consell Plenari en la 
primera sessió que se celebri. 
g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Consell Plenari, aprovar les bases de les proves per seleccionar el 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les 
retribucions complementàries que no siguin fixes periòdiques. 
h) Acordar el nomenament i sancions del personal d’acord amb la legislació vigent. 
i) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans del 
Consorci. 
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La direcció  
 
17.1 El Consell Plenari designarà un/a director/a i/o director/a adjunt/a, el/la qual 
haurà de ser una persona/es especialment capacitada per exercir el càrrec. 
 
17.2 Correspon a la Direcció, d’acord amb les directrius del Consell Plenari i sota la 
direcció de la Comissió Executiva: 
 
a)  Gestionar el Consorci i  coordinar els seus serveis. 
b) Relacionar-se amb les administracions publiques, institucions, entitats i 
particulars. 
c) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis. 
d) Autoritzar, disposar i ordenar les despeses derivades dels contractes que 
conforme a la normativa de contractació de les administracions públiques tinguin la 
consideració de contracte menor, així com fins a la quantitat màxima del 10% dels 
recursos ordinaris, en la resta de casos, sens perjudici que aquest import pugui ser 
modificat en les bases d'execució del pressupost. 
e) Elaborar propostes de tota mena i gestionar subvencions i ajudes. 
f) Elaborar la proposta de pressupost i l’inventari, així com els comptes anuals, 
conjuntament amb l’interventor del Consorci. 
g) Assistir a les reunions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 
h) Preparar la documentació que, a través del president, s’ha de sotmetre a la 
consideració del Consell Plenari i de la Comissió Executiva i informar-lo de tot el 
què calgui per a l’adequat exercici de les seves competències. 
i) Formular al president les propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del 
Consorci. 
j) Aquelles atribucions que el Consell Plenari, la Comissió Executiva o el president li 
deleguin dins les seves respectives competències. 
k) Informar als membres de la Comissió Executiva en relació amb les activitats i a 
la marxa general del Consorci amb les particularitats i la forma que aquesta 
decideixi. 
l) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Consultiu. 
 
Article 18 
El personal 
 
18.1 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les 
seves finalitats, d’acord amb la relació de llocs de treball i la plantilla aprovada pel 
Consell Plenari. 
 
18.2 El personal al servei del Consorci que ocupi llocs de treball estructurals podrà 
ser funcionari o laboral, procedent exclusivament de les administracions 
participants.  
 
Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les 
administracions que formen part del Consorci, en atenció a la singularitat de les 
funcions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Ajuntament de Banyoles podrà 
autoritzar que el Consorci contracti directament personal per a l’exercici de les 
funcions referides. 
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21.3 El Consell Consultiu es regirà pel seu reglament propi que aprovarà el Consell 
Plenari, el qual també aprovarà la seva composició. 
 
21.4 Són funcions del Consell Consultiu: 
 
a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats amb els 
objectius i actuacions del Consorci. 
b) Fomentar actuacions d’interès comú entre les entitats i el Consorci. 
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l’assoliment dels 
objectius del Consorci. 
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci. 
e) Emetre informes no vinculants sobre els assumptes que li siguin sotmesos. 
 
21.5 Les sessions del Consell Consultiu, si s’escau, seran convocades i presidides 
pel director del Consorci. 
 
21.6 En el si del Consell Consultiu podran formar-se comissions de caràcter 
sectorial i grups de treball específics, a instàncies del Consell Plenari o de la 
Comissió Executiva. 
 
Títol IV 
Règim Econòmic i Financer 
 
Article 22 
Règim pressupostari, comptable i de control 
 
22.1 El Consorci està subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control de 
l’Ajuntament de Banyoles, amb  subjecció a les normes aplicables en matèria 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
22.2 El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la 
normativa vigent sobre hisendes locals. El director elaborarà la proposta de 
pressupost i l’elevarà al Consell Plenari per a la seva aprovació, previ informe de la 
Intervenció 
 
22.3 El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la 
comptabilitat pública local, aprovant anualment el compte general que serà tramès 
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Article 23 
Recursos econòmics del Consorci 
 
Seran recursos econòmics del Consorci: 
 
a) Les aportacions dels ens consorciats. 
b) Taxes i preus públics dimanants de la prestació de serveis o de la utilització dels 
béns del Consorci. 
c) Ingressos patrimonials. 
d) Transferències corrents. 
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25.1 La contractació del consorci s’adequarà al que disposi l’ordenament jurídic 
vigent, restant sotmès a la legislació de contractes del sector públic en els supòsits 
i de la manera que li sigui aplicable en cada moment. 
 
25.2 Correspondrà al President del Consorci la contractació de tot tipus d’obres, 
serveis, subministraments i concessions fins a un límit de 80.000,00 € de cost total. 
 
Article 26 
Patrimoni del Consorci 
 
26.1 Constitueix el patrimoni del Consorci: 
 
a) L'ús dels béns mobles i immobles que li adscriguin els ens consorciats. 
b) Els béns mobles que el propi Consorci adquireixi i els béns immobles que 
adquireixi a títol lucratiu en els termes establerts en la legislació de règim local. 
c) Els béns immobles que adquireixi, excepcionalment, a títol onerós. 
 
26.2 El Consorci podrà tenir patrimoni afectat pels fins específics pel qual s’ha 
constituït i comprendrà els béns, les instal·lacions i els objectes que li siguin 
adscrits. Els béns que els ens consorciats adscriguin al Consorci per al compliment 
dels fins d’aquest, conserven la seva titularitat i qualificació originària. 
 
Les facultats de disposició limitada que es puguin reconèixer al Consorci sobre els 
béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es 
limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci. 
 
26.3 Els béns mobles adquirits pel propi Consorci i els béns que adquireixi a títol 
lucratiu integren el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació les normes reguladores 
del patrimoni dels ens locals i la qualificació jurídica dels seus béns. 
 
26.4 El Consorci només adquirirà béns immobles a títol onerós amb caràcter 
excepcional. En aquest cas, seran d’aplicació les normes reguladores del patrimoni 
dels ens locals. 
 
26.5 El consorci es regirà en qualsevol cas per les normes patrimonials que resultin 
d’aplicació a l’administració d’adscripció. 
 
Títol V 
Modificació dels Estatuts i Separació dels Membres 
 
Article 27 
Modificació dels Estatuts 
 
27.1 La modificació dels estatuts del consorci, inclosa l’adhesió de nous membres, 
amb l’acord previ del Consell Plenari, ha de ser ratificada pel ens consorciats 
d’acord amb la normativa que els resulti d’aplicació. 
 
Article 28 
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proporció a les aportacions de cada ens al fons patrimonial del consorci, així com al 
finançament concedit cada any. Tanmateix, els béns immobles, obres i 
instal·lacions que formin part del patrimoni del consorci s'adjudicaran al municipi on 
es trobin sense cap tipus de compensació i s'hauran de destinar exclusivament a les 
finalitats objecte del Consorci. 
 
29.3 L’acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del 
Consorci, en els termes de la normativa vigent. 
 
29.4 Les entitats consorciades podran acordar la cessió global d’actius i passius a 
una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, amb la finalitat de 
mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del consorci que 
s’extingeix. 
 
Article 30 
Règim jurídic de la dissolució 
 
En tot allò referent a la separació, dissolució i liquidació del consorci no previst en 
aquests estatuts, resultarà d’aplicació la normativa reguladora del règim jurídic del 
sector públic. 
 
Disposicions Addicionals 
 
1. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, o les normes que les substitueixin. 
 
2. Els actes administratius que emanen del president del Consorci no posen fi a la 
via administrativa i seran susceptibles de recurs administratiu d’alçada davant el 
Consell Plenari, d’acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu 
comú. Els actes administratius del Consell Plenari posen fi a la via administrativa i 
s’hi podrà interposar, si s’escau, el recurs contenciós administratiu. 
 
Disposició Transitòria 
 
El personal laboral propi del Consorci que estigués prestant serveis amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, mantindrà el règim jurídic que li fos 
d’aplicació. 
 
Segon.-  Sotmetre el projecte de modificació dels Estatuts a informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al taulell d'edictes del Consorci, a la web del Consorci i un 
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Sr. Joan Luengo,  

El nostre vot, serà l’abstenció. Bàsicament perquè és el mateix que hi havia fins 
ara. En aquesta ciutat, hi ha entitats, que han reclamat poder iniciar el consell 
consultiu que no s’ha fet mai, i creiem que era un bon moment a l’hora de redactar 
aquest nou reglament que el consell consultiu, fos una vegada a l’any perquè hi 
poguessin participar entitats i associacions de diferents àmbits per poder explicar 
les seves opinions i projectes per l’estany de Banyoles. Creiem que en aquest 
reglament hi falta una millora a la participació.  

Sr. Alcalde,  

Ha costat moltíssim arribar fins a l’aprovació, i si haguéssim de modificar-los, 
voldria dir que passaria 1, 2 anys, i el més greu és que el Consorci desapareixeria. 
Ha estat a punt de desapareixerà si la culpa hagués estat d’algun estament que no 
fos la Generalitat, el departament de Governació, l’hagués cancel·lat. En aquests 
estatus, s’incorpora l’Ajuntament de Fontcoberta, amb veu i vot.  

Resultat de la votació: Ratificació de l'acord del dia 7 de novembre de 2018 
del Consell Plenari del Consorci de l'Estany d'aprovació inicial de la 
modificació dels estatuts del Consorci de l'Estany. 14 vots a favor, (grups 
municipals CiU, Junts per Banyoles-ERC), i 3 abstencions, (grups 
municipals, CUP i ICV-IdB).  

  

4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

S’acorda per unanimitat, la incorporació a l’ordre del dia, dels tres punts 
sobrevinguts, ( 4.1, 4.2 i 4.3 ). 

4.1. -Cartipàs Municipal: Modificació del règim de dedicació d'un membre 
de la Corporació municipal.  

Us comunico que el Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 20 de 
desembre de 2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord: 

Cartipàs Municipal: Modificació del règim de dedicació d’un membre de la 
Corporació Municipal. 
 
Atès que el Regidor Sr. Albert Tubert Yani té conferida una delegació especial 
d’atribucions com a Regidor delegat d’Urbanisme i activitats dins l’Àrea d’actuació 
de Serveis territorials, en virtut de la resolució dictada per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 2015.1963 del dia 15 de juny de 2015. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, mitjançant acord del dia 29 de juny de 2015, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de disposar que el Regidor, Sr. Albert Tubert Yani, 
exercís el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb els efectes del que disposa 
l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fixant les retribucions a percebre per l’esmentada dedicació, a les quals s’aplica les 
retencions d’IRPF i de la quota del règim de la Seguretat Social que li corresponen, 
assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials de la Seguretat 
Social. 
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Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Modificació del règim de 
dedicació d’un membre de la Corporació Municipal. 9 vots a favor (grup 
municipal CiU). 6 abstencions, (grups municipals Junts per Banyoles-ERC i 
ICV-IdB). 2 vots en contra, (grup municipal CUP). S’aprova per majoria 
absoluta.  
 

4.2. -Cartipàs Municipal: Retribucions de membres de la Corporació 
municipal. 

Atès que el Regidor Sr. Jordi Congost Genís té conferida una delegació general 
d’atribucions de gestió dels assumptes de l’Àrea d’actuació de Serveis territorials i 
delegació especial en matèria d’Esports de l’Àrea de Serveis a les Persones, en 
virtut de la resolució dictada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2015.1963 del 
dia 15 de juny de 2015. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, mitjançant acord del dia 29 de juny de 2015, va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de disposar que el Regidor 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. 
Jordi Congost Genís, exercís el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva amb els 
efectes del que disposa l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, fixant les retribucions a percebre per l’esmentada 
dedicació, a les quals s’aplica les retencions d’IRPF i de la quota del règim de la 
Seguretat Social que li corresponen, assumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials de la Seguretat Social. 
 
Atès que el Regidor Sr. Jordi Congost Genís deixarà d’exercir el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva amb efectes del dia 7 de gener de 2019 per motius laborals i 
que caldrà tramitar la seva baixa de la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
abonar la part proporcional de les retribucions fins el dia 6 de gener de 2019, així 
com la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin fins a aquesta 
data. 
 
Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, modificat en l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE 313 de 30-12-2000) estableix 
el dret dels membres de la corporació a percebre retribucions per l’exercici del seu 
càrrec quan el desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva (apartats 1 i 2); 
assistències per a la concurrència efectiva als òrgans col·legiats per als regidors que 
no tinguin dedicació parcial o exclusiva (apartat 3) i indemnitzacions per a les 
despeses efectives ocasionades per a l’exercici del seu càrrec (apartat 4). 
 
Atès que la quantia i condicions de les retribucions, indemnitzacions i assistències 
les ha de fixar el Ple de la Corporació i publicar els acords al taulell d’anuncis i al 
butlletí oficial de la província, de conformitat amb el que disposa l’apartat 5 de 
l’esmentat article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Vist que les vigents quanties per assistències dels membres de la Corporació que no 
tinguin dedicació parcial o exclusiva als òrgans col·legiats dels quals en formin part  



 
 
 
 

31 

 

una dedicació del 70%, passarà a tenir la dedicació del 100%, a partir del dia 7 de 
gener de 2019.  

Sr. Joan Luengo,  

Ens abstindrem perquè les modificacions de cartipàs, corresponent a l’equip de 
Govern, i no ens hi oposarem. Desitjo molta sort i mots encerts a la nova feina, Sr. 
Jordi Congost.  

Sra. Sandra Pazos. 

Bon vespre a tothom. Celebrem que hagi accedit al lloc de treball que desitjava, 
però veiem que és incompatible amb les seves tasques com a Regidor. Veiem que 
és una incompatibilitat exercir dos càrrecs públics, alhora, entenem que si un 
Regidor ha estat escollit pel poble, el seu compromís és amb la Ciutat, i per salut 
democràtica, hauria d’escollir quina és la millor opció. També veiem, que és una 
reducció d’hores de dedicació per part del Regidor. Per tot això, el nostre vot serà 
en contra a la modificació del cartipàs.  

Sr. Alcalde,  

Si parlem de duplicitat de càrrecs, en aquest plenari, n’hi ha uns quants. Però tots 
els que hi ha en el Consell Comarcal o a la Diputació, han de ser càrrecs electes. El 
cas del Sr. Congost, és diferent, és un càrrec compatible amb el fet de ser Regidor 
d’aquesta Corporació. Per tant, el Sr. Congost exercirà la tasca que tingui 
encomanada pel Govern, i compatible amb la tasca com a Regidor. S’ha de dir que 
aquest canvi de cartipàs, suposa una reducció de diners.  

Sra. Sandra Pazos,  

Vostè ho ha dit, per ser membre del Consell Comarcal, o de la Diputació, s’ha de 
ser electa, per accedir a un lloc públic, no cal se electa, creiem que és diferent, i no 
veiem normal que es puguin tenir dos càrrecs públics. Per nosaltres és una qüestió 
de salut democràtica.  

Sra. Roser Masgrau,  

Bona nit a tothom. Felicitem a en Jordi, per aquesta experiència nova a nivell 
personal, però hem de dir que des del punt de vista de la ciutat, perdem la teva 
feina més intensa, d’aquesta últims mesos a nivell del POUM, semblava que havíem 
iniciat un camí, i ens agradaria seguir corrent amb el Regidor que iniciarà la teva 
tasca. Esperem que sigui una continuïtat i no una pèrdua per a la Ciutat.  

Sr. Alcalde,  

Amb el tema del POUM. Em dóna peu a fer un comentari positiu, perquè s’ha pogut 
fer l’aprovació inicial del POUM, s’ha pogut fer l’exposició pública. El Sr. Congost i el 
Sr. Tubert, durant l’exposició pública del POUM, han atès a tota la gent. Hi ha hagut 
165 al·legacions, és una tema madur, i haurem de continuar parlant amb vostès 
durant el mes de gener, per debatre i discutir-les  

Resultat de la votació:  Cartipàs Municipal: Retribucions de membres de la 
Corporació municipal. 9 vots a favor (grup municipal CiU). 6 abstencions, 



 
 
 
 

33 

 

 
 
Vist que d’acord amb l’article 12 de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, el 
mòdul unitari de les contractacions previstes en la resolució és de 18.760.-€ per a 
un contracte de 12 mesos i 9.380,00.-€ per a un contracte de 6 mesos. 
 
Per a la determinació del mòdul s’ha utilitzat la Pròrroga per a l’any 2018 de l’Acord 
signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació 
no ocupades en elm arc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
de Catalunya, signat en data 25 de juny de 2018, que inclou un salari brut mensual 
de 1.000,00.-euros, més el prorrateig de les pagues extraordinàries per jornada 
completa i la durada del contracte i les despeses de cotització empresarial, en les 
condicions i finançament que regula el programa de Treball i Formació. 
 
Vist l’Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació pública de Catalunya,  de data 07 de setembre de 
2016, així com la Pròrroga de l’esmentat Acord, adaptat a les noves convocatòries, 
de data 25 de juny de 2018. 
 
Vist que el primer i segon punt d’aquesta Pròrroga s’acorda textualment el següent: 
 
“Primer: 
Establir la retribució de les persones en atur que participen en les accions 
d’experiència laboral i formació del programa Treball i Formació, desenvolupar en 
l’àmbit territorial  de Catalunya en el marc dels programes de polítiques actives 
d’ocupació que gestiona el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que siguin 
contractades per les entitats locals de Catalunya d’àmbit municipal i 
supramunicipal, i les seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finalitat 
d’incentivar llur contractació, així com millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia 
de suficiència retributiva. 
 
Segon: 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finançarà un mòdul econòmic que inclou 
1.000,00.- euros de salari mensual que anirà adreçat a finançar el salari brut de les 
persones participants, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la 
jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de cotització empresarial 
en les condicions i finançament establertes a la normativa que regula el programa 
de Treball i Formació.” 
 
Atès que el punt sisè de la pròrroga estableix que les entitats locals de Catalunya i 
les seves entitats dependents o vinculades podran adherir-se la present Acord 
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent.   
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  Aquesta 
vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de 
l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que 
van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat 
l’1 d’octubre de 2017. 

El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que 
vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos 
d’empara davant el Tribunal Constitucional,  dels quals tots han estat acceptats 
però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel 
Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional 
es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal 
Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei 
d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen 
que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació 
preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies. 
 
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només 
busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, 
que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos 
dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la 
presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació 
judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics. 
 

Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament de Banyoles, Acorda:  

PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sánchez, Jordi 
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.  

SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 
empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat. 
 
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació 
dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.  
 
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol 
persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni 
l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets 
civils.  
 
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió 
dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a 
impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica. 
 
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest 
municipi per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les 
seves reivindicacions legítimes. 
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L’associació ha fet un recull de les males pràctiques i dels casos d’afectacions en la 
salut dels pacients dels quals hi ha casos de pèrdua de sensibilitat per lesionar 
nervis dentaris, pèrdua de peces sanes i tractaments d’implantologia mal 
diagnosticats i executats, pèrdua d’audició, casos de pacients que es van empassat 
material quirúrgic, perforacions del si maxil·lar i problemes de sinusitis, casos 
d’hepatitis B i C i del VIH i altres casos d’infeccions d’extrema gravetat que han 
suposat l’hospitalització dels pacients.  

Més enllà del procés judicial ja engegat, l’associació reivindica diverses mesures per 
fer front a urgència de la situació. En primer lloc, exigeixen responsabilitat 
patrimonial a l’Estat i que es decreti una situació d’emergència sanitària mitjançant 
Reial Decret de l’article 91 de la llei de Sanitat. En segon lloc, reclamen que, en 
virtut de la Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 de 24 de juny, se’ls 
reconegui el dret a deixar de pagar les quotes dels préstecs que van subscriure 
amb entitats financeres per a finançar aquests tractaments. En tercer lloc, 
demanen que la salut bucodental en la seva totalitat sigui part de la cartera de 
serveis sanitaris i es portin a terme tots els tipus de tractaments per part de la 
sanitat pública. En quart lloc, sol·liciten que es reguli la publicitat sanitària, les 
pràctiques comercials de salut i el consum de les clíniques dentals. En cinquè lloc, 
reclamen una centralització de les administracions competents en la matèria, per 
tal que afectats per casos similars sàpiguen on adreçar-se per tal de posar 
reclamacions o denúncies. Per últim, demanen a les institucions públiques que es 
doni cobertura i es busquin solucions a la problemàtica dels afectats per iDental.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Banyoles, proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Banyoles, l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER: Que l’Ajuntament de Banyoles faci pública la solidaritat i el seu suport a 
les persones afectades per l’estafa d’iDental a Girona i arreu de l’Estat Espanyol.  

SEGON: Que l’Ajuntament de Banyoles dugui a terme, dins de les seves 
possibilitats, l’acompanyament de totes les persones afectades per l’estada iDental 
a Banyoles.  

TERCER: Que l’Ajuntament de Banyoles, insti al Congrés dels Diputats a modificar 
les lleis que siguin necessàries perquè situacions com les produïdes per iDental 
siguin considerades com emergència sanitària.  

QUART: Que l’Ajuntament de Banyoles insti al Parlament de Catalunya a aplicar la 
Llei de Contractes de Crèdit al Consum 16/2011 per tal que les entitats financeres 
paralitzin el pagament de les quotes dels tractaments aturats.  

CINQUÈ: Que l’Ajuntament de Banyoles insti al CatSalut a ampliar la seva cartera 
de serveis públics els tractaments de salut bucodental.  

SISÉ: Que l’Ajuntament insti al COEC Girona, perquè es facin càrrec dels peritatges 
dels afectats per l’estafa d’iDental.  

SETÉ: Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de 
Catalunya, al CatSalut, al COEC Girona, als afectats d’iDental a Girona, als 
Ajuntaments de la Comarcal i el Consell Comarcal.  
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Sr. Alcalde,  

Ho mirarem. El Ple es retransmet també per la televisió. Estelades en el balcó. No 
tinc constància de cap petició, però ho miraré. Papereres. No han disminuït. El que 
és cert, és que en algun lloc, s’han retirat momentàniament, perquè s’hi tiraven les 
escombraries, però passat el temps, s’hi tornen posar.  

 

Sr. Jordi Congost,  

En relació a la moció aprovada fa uns mesos, es va fent el seguiment de totes les 
temàtiques que es van aprovant. Estem en un moment que ens preocupa 
especialment aquest concepte d’ocupants amb risc d’exclusió social, com també ens 
preocupa que s’està fent un mal ús de l’ocupació dels pisos. Amb la Policia Local, i 
amb Serveis Socials, s’hi està treballant, per eradicar gent que ve rebotada d’altres 
poblacions, i fa un mal ús dels pisos. Aquest últim any, no hi ha hagut cap 
desnonament i s’està treballant cas per cas. Ens preocupa que durant els mesos de 
febrer i març, hi ha 7 processos d’execució hipotecària, i 7 desnonaments previstos, 
que amb l’oficina d’habitatge i serveis socials, estem intentant ressituar-los o 
negociar perquè es puguin quedar en el pis, amb un lloguer social. Estem treballant 
amb una entitat per fer la compra de pisos, preveient amb les necessitats que 
tindrà la nostra ciutat.  

Sr. Alcalde,  

És preocupant el nombre d’execucions que hi ha, però cap s’ha executat. Per tant, 
la tasca de l’oficina d’habitatge i la del Sr. Congost com a responsable polític, és 
que la gent no hagin de marxar de l’habitatge. Tot els casos són diferents. L’idea és 
fer una parc d’habitatges ben arreglat. La Diputació, ha donat unes ajudes als 
Ajuntament, per poder adquirir pisos. No es fàcil la compra. Quan es compra un 
pis, ha de ser sense càrregues, i sense cap ocupació i costa molt.  

Sra. Sandra Pazos,  

S’ha pensat en negociar un lloguer social amb el banc ?  

Sr. Alcalde,  

Permeti l’expressió és el pa de cada dia. Cada mes, hi ha uns 5 o 7 casos de 
desnonaments, i s’arreglen amb un lloguer social .  

Sr. Xavier Carreras,  

Bona nit a tothom. El nostre grup també desitja unes bones festes a tothom. En 
relació a l’any 2019, faig un prec, en el tema de les eleccions. L’Ajuntament ho està 
treballant. Hi ha un grup conciutadans que són estrangers que poden votar si 
s’escriuen en el Cens . He parlat amb molts, i tenen força informació. També des de 
l’oficina censal, se’ls envia una carta, però no se’n assabenten massa. Pregaria 
poder fer extensió a nivell personal, perquè aquestes persones puguin venir a 
l’oficina d’atenció de l’Ajuntament, i se’ls pugui ajudar.  

 


