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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

DATA 4 DE JULIOL DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 18:00 del vespre del dia 4 de julio de 

2019, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària 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, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís Costabella 

Portella, Anna tarafa Güell, i dels Regidors/es, Albert Tubert Yani, Clàudia Massó 

Fontàs, Gemma Feixas Mir, Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 

Carbajal Carbonell, Meritxell Satorras Català, Albert Masdevall Palomo, Non 

Casadevall Sala, Jana Soteras Melguizo i Quim Callís Fernández.  

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 

 

1.1..- Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple del Decret d’Alcaldia de 

constitució de la Junta de Govern Local; de nomenament dels seus 

membres i de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a l’esmentat òrgan. 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació municipal que l’Alcaldia ha dictat el Decret 

núm. 2019DECR003113 de de 19 de juny de 2019 que a continuació es transcriu: 

 

“Atès que la Junta de Govern Local, com a òrgan necessari en aquest Ajuntament, 

es constitueix per l’Alcalde i un número de regidors no superior al terç del nombre 

legal dels mateixos i que el seu nomenament correspon a l’Alcaldia, de conformitat 

amb el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de  2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local (LRBRL), segons redacció introduïda per la Llei 

57/2003, de 16 de desembre i 48.1.b) i  54 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 i l’article 37 del ROM. 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 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. Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari de l’organització 

municipal d’aquest Ajuntament.  

Segon. Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència 

d’aquesta Alcaldia, els/les següents regidors/es:  

- Senyor Jordi Congost i Genís. 

 -Senyora Ester Busquets i Fernández. 
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- Senyor Miquel Cuenca i Vallmajó. 

- Senyor Lluís Costabella i Portella. 

- Senyora Anna Tarafa i Güell. 

Tercer. Delegar a la Junta de Govern Local, a més de les seves atribucions com a 

òrgan d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves funcions i sens perjudici de 

les atribucions que li pugui delegar el Ple de la Corporació i les que expressament li 

confereixin les lleis, les següents atribucions d’aquesta Alcaldia:  

En matèria d’urbanisme 

1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat 

següents: 

- Els Plans parcials urbanístics 

- Els Plans especials urbanístics 

- Els Plans de millora urbana 

2.-Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels 

projectes d’urbanització. 

3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió 

urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del 

qual no es trobi atribuïda al Ple de la Corporació. 

4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (projectes 

d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable). 

5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, i memòries valorades en els 

supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 

6.- Les llicències urbanístiques d’obra major. 

En matèria de contractació i patrimoni 

1.- Aprovar els expedients de contractació (obres, serveis, subministraments, 

concessió d’obres, concessió de serveis,  administratius especials, privats) de la 

competència de l’Alcaldia que no es qualifiquin o tramitin com a contracte menor, 

incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient, des de l’inici fins a la 

finalització o resolució definitiva, inclosa la modificació, la interpretació, retorn de 

garanties i la resta d’actes vinculats amb l’expedient. 

2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor no 

superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros. 

3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, 

quan el valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 

3.000.000 euros. 

4.- Adquirir béns i drets immobles quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i a 3.000.000 euros, d’acord amb l’article 53-1 q) del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

En matèria de personal 

1.-Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla 

aprovats pel Ple. 

2.-Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i 

per als concursos de provisió de llocs de treball, les seves convocatòries 

corresponents. 

3.-Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc 

de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública. 

4.-Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
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En matèria de foment 

1.- Subvencions de concurrència competitiva : aprovar les bases específiques, 

convocatòria, adjudicació. Comportarà la corresponent aprovació (A) i la disposició 

de la despesa (D).  

2.-.Subvencions d’adjudicació directa : La concessió i aprovació del corresponent 

conveni . Comportarà la corresponent aprovació i la disposició de la despesa (AD).  

3.-Revocació i requeriment de devolució de subvencions d’acord amb el 

procediment regulat a la Llei de subvencions. 

4.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, l’acceptació de 

subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, que no 

siguin competència del Ple. 

En matèria de serveis a les persones i promoció econòmica 

1.- Aprovar la programació anual dels serveis. 

2.- Aprovació de convenis amb entitats públiques o privades de gestió de plans 

i/projectes  que no comportin transferència de competències.   

Quart. Les atribucions delegades poden ser avocades per l’Alcaldia quan, per raons 

d’urgència, oportunitat o supòsits especials, s’estimi necessari.  

Cinquè. El contingut d’aquesta resolució tindrà efectes des de la data de la seva 

expedició, sens perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al 

Ple de la Corporació.  

Sisè. Per donar compliment al que disposa l’article 42 del ROM, les sessions de la 

Junta de Govern Local se celebraran els dilluns de cada setmana, a les 12 hores del 

migdia, a la Biblioteca de la Casa Consistorial.  

Setè. Crear la Comissió de Coordinació de Govern com a òrgan vinculat a la Junta 

de Govern, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde, els membres 

de l’Equip de Govern i els caps d’àrea i caps de servei de l’Ajuntament de Banyoles. 

Es reunirà amb caràcter ordinari abans de la celebració de la Junta de Govern Local. 

La Comissió de Coordinació de Govern, que estarà presidida per l’alcalde, té les 

atribucions de coordinació de l’acció de Govern entre totes les regidories i 

d’assessorament de l’Alcaldia, així com d’establiment dels objectius prioritaris en 

matèria de polítiques públiques i serveis municipals. 

Vuitè. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri”. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=04m48s 

 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

1.2.- Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple del Decret d’Alcaldia de 

nomenament de Tinents d’Alcalde. 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació municipal que l’Alcaldia ha dictat el Decret 

núm. 2019DECR003112 de de 19 de juny de 2019 que a continuació es transcriu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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“Vist que un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 26 de maig de 2019 i 

constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova 

organització municipal, en particular pel que fa a la designació dels Tinents 

d'Alcalde. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 

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, i amb l'article 70 del Reglament Orgànic 

Municipal, la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, 

qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres 

de la Junta de Govern. 

Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 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, en concordança amb el que disposa 

l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, l’article 49 del ROM i demés legislació concordant, ha procedit a la designació 

dels membres de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret. 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 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. Nomenar Tinents/es d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del dia 

d'avui, als/les Regidors/Regidores membres de la Junta  de Govern que a 

continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els 

casos de vacant, absència,  malaltia, o qualsevol altra impossibilitat: 

- Primer Tinent d'Alcalde: senyor Jordi Congost i Genís. 

- Segona Tinenta d'Alcalde: senyora Ester Busquets i Fernández. 

- Tercer Tinent d'Alcalde: senyor Miquel Cuenca i Vallmajó. 

- Quart Tinent d'Alcalde: senyor Lluís Costabella i Portella. 

- Cinquena Tinenta d'Alcalde: senyora Anna Tarafa i Güell. 

Segon. Notificar aquesta resolució als regidors/es nomenats, fent-los constar que 

hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves 

atribucions com a alcalde/alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no 

podran modificar les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb 

anterioritat, ni atorgar altres noves. 

Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al e-tauler  de 

la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió 

extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu 

l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals”. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=05m20s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.3.- Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple del Decret d’Alcaldia de 

delegacions generals i específiques d’atribucions de l’Alcaldia a les 

Regidories 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació municipal que l’Alcaldia ha dictat el Decret 

núm. 2019DECR003116 de de 19 de juny de 2019 que a continuació es transcriu i 

que inclou l’esmena de l’apartat segon in fine de la part resolutòria del Decret (*), 

dictada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019DECR003289 de 26 de juny de 

2019: 

 

“Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local (LRBRL) i l’article 53 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 estableixen 

la facultat de l’Alcalde de delegar les atribucions que la Llei li atorga. 

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 43 del RD 2568/1986, de 28 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les entitats locals (ROF) i 50 i ss. del Reglament Orgànic Municipal 

(ROM), aquestes delegacions tenen un doble tractament segons es refereixin a 

delegacions genèriques, per a l’impuls, direcció i resolució de tots els assumptes 

que afectin a matèries encomanades a una àrea de gestió i delegacions 

específiques, per a una matèria concreta en la que el regidor actua dins una àrea, 

l’activitat de la qual la coordina el regidor que n’és responsable. 

Atès que, segons disposa l’article 24 b) del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 

(TRRL), l’organització del serveis administratius de la Corporació és atribució de 

l’Alcaldia, dins del marc del Reglament Orgànic Municipal. 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 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. Efectuar a favor dels Regidors que a continuació es relacionen una 

delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives 

àrees d’actuació que es recullen a continuació amb cadascuna d’elles: 

Alcalde: Àrea: 

Sr. Miquel Noguer Planas Alcaldia 

Àmbit funcional: 

Coordinació de totes les àrees d’actuació. 

Regidor: Àrea: 

Sr. Miquel Cuenca i Vallmajó Serveis a les persones. 

Àmbit funcional: 
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- Esports:  

Promoció i foment de l’esport. Organització de proves esportives. Duatló, 

Triatló de llarga distància, Triatló Olímpic, Copa Catalana Internacional de BTT, 

Marxa Popular, Festa de l’Esport, Triatló Internacional. Col·laboracions en 

proves esportives. Suport a les entitats esportives locals mitjançant 

subvencions nominatives. Autoritzacions d’activitats esportives en conveni amb 

l’Ajuntament. Gestió d’equipaments esportius municipals. Coordinació amb la 

Càtedra d’esports i educació física – UdG i amb el Consorci esportiu de l’estany. 

- Educació:  

Gestió del manteniment i ús dels edificis escolars d’educació infantil i primària.  

Foment de l’educació al llarg de la vida i la igualtat d’oportunitats: Gestió del 

Programa de Recursos Educatius Municipals La Guia adreçat a infants i joves, 

famílies i adults, Robòtica Banyoles, Eduquem en Família, tallers de famílies i 

altres.  

Foment de la participació i el debat educatiu a la ciutat: Consell Escolar 

Municipal, consells escolars de centre i consell d’infants. 

Planificació escolar: Oficina Municipal d’Escolarització, Taula Mixta de 

Planificació, Pla d’Escolarització Extensiva, Educació no obligatòria, Formació 

d’Adults.  

Relació amb les universitats. 

Promoció de l’educació 0-3 anys: servei d’Escola Bressol, Espai Nadó, Espai 

Familiar, Vine a La Balca! 

Foment de l’educació per la diversitat: Programes de Diversificació Curricular: 

Unitat d’Escolarització Compartida, Projectes Singulars, Tecnificació Esportiva.  

Foment del treball en xarxa amb els agents socials i educatius del territori la 

cohesió social i la integració: Pla Educatiu d’Entorn i els seus programes, els 

espais socioeducatius, etc.  

Desenvolupament del projecte Banyoles, Ciutat Educadora. 

Gestió del Programa de Salut Escolar. 

-   Cultura i patrimoni Cultural:  

Suport a la recerca, creació i formació en els àmbits de les arts i la cultura en 

general. Gestió de les programacions, activitats, serveis i equipaments 

culturals. Biblioteca Pública. Publicacions municipals. Quaderns de Banyoles. 

Música. Escola Municipal de Música. Ateneu-Centre Municipal d’Estudis 

Musicals. Auditori de l’Ateneu. Arts escèniques. Teatre Municipal. Aula de 

Teatre. La Factoria d’Arts Escèniques. Cinema. Museus, patrimoni artístic, 

històric i arqueològic. Sala El Tint. Arts visuals. Suport en el manteniment de 

l’Arxiu Comarcal Pla de l’Estany-Banyoles. 
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- Joventut:  

Oficina jove Cal Drac: gestió de l’equipament juvenil (manteniment, personal, 

cessió de sales, etc). Assessorament integral per a joves (en formació, 

tramitació de beques, ocupació, mobilitat europea: voluntariat, feina, 

pràctiques, estudis, etc.). Recursos i programació d’activitats per a joves 

(culturals, educatives, esportives, lúdiques, etc). Desenvolupament i gestió del 

Pla Local de Joventut. Foment de l’associacionisme i la participació dels joves. 

Atenció i servei a les entitats juvenils locals. Subvencions i convenis de suport a 

les entitats i projectes juvenils. Gestió de programes i activitats per a joves en 

diferents àmbits i temàtiques. Desenvolupament i gestió del projecte Lleure per 

a Tothom. Participació en taules i comissions transversals (Taula d’infància i 

adolescència, Prevenció de Violència Masclista, etc). Desenvolupament i gestió 

Pla Educatiu Entorn – conveni, contractacions, seguiment i justificació. 

Coordinació amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

- Festes:  

Festa Major, Festes d’agost. Carnestoltes. Festes de Nadal i Reis. Exposició de 

flors. Festes populars. Cultura tradicional i popular. Sardanes. Convenis i 

subvencions en matèria de festes populars i cultura tradicional. Gestió de les 

autoritzacions d’activitats lúdiques o festives en conveni amb les entitats, així 

com col·laboració en la seva preparació i producció. Assessorament i suport 

tècnic a les entitats i associacions. 

- Benestar Social:  

Programes i serveis. Suport i convenis de col·laboració amb entitats socials i 

d’immigració. Xarxa de casals de barris. Gestió de projectes per a activitats 

d’Acció social i cooperació internacional. Convocatòria de subvencions per a 

projectes d’acció social i cooperació. Consell municipal de cooperació i 

solidaritat. Programes i activitats de suport a la gent gran. Coordinació amb el 

Centre Cívic i el Casal cívic de Banyoles. Consell municipal de Salut. 

Organització dels actes de suport a la Marató de TV3. Actuacions de foment i 

sensibilització de la salut a nivell municipal. Foment del diàleg interreligiós. 

Projecte de Memòria històrica a Banyoles. Seguiment del programa de 

desfibril·ladors (Banyoles, ciutat cardioprotegida). Relacions i coordinació amb 

l’Àrea de Benestar social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

- Comerç:  

comerç i teixit industrial. 

- Turisme:  

Turisme i promoció de la ciutat. 

- Fires:  

Fires i mercats. 

- Promoció econòmica:  

Foment de l’activitat econòmica i l’ocupació. 

Regidor: Àrea: 

Sr. Jordi Congost Genís Serveis territorials 
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Àmbit funcional: 

- Urbanisme i activitats:  

Planejament, gestió i disciplina urbanística i llicències. Expedients de ruïna i 

ordres d’execució. Coordinació dels serveis tècnics d’urbanisme. Inspecció i 

control d’obres i activitats. Control de la qualitat sonora Projectes d’obres 

d’urbanització i de construcció d’infraestructures i equipaments municipals: 

control, seguiment i  recepció de les obres. Manteniment dels equipaments 

municipals.  

- Medi ambient i batlle d’aigües:  

Estany, recs i zones protegides. Boscos. Parc de La Draga. Control de qualitat 

lumínica. Foment del reciclatge, recuperació i reducció de residus. Salubritat 

ambiental i control de plagues. Sostenibilitat. Relacions amb el Consorci de 

l’Estany. Servei de socorrisme a l’Estany. Batlle d’aigües. Gestió assumptes 

relacionats amb les aigües de l’Estany i els recs. 

- Habitatge i programes de barris:  

Oficina d’habitatge. Programes de barris. 

-   Via pública :  

    Brigada municipal d’obres i serveis. Control, gestió i manteniment de la via 

pública. Coordinació de la mobilitat urbana i accessibilitat. Neteja viària i de 

grafits i pintades. Recollida selectiva d’escombraries. Enllumenat públic. 

Distribució d’aigua potable. Clavegueram. Senyalització horitzontal, vertical i 

altres. Manteniment de zones verdes i espais de lleure. Jardins, parcs infantils i 

parcs urbans. Piscines. Cementiri. Desratització. Ocupació via pública. 

Regidor: Àrea: 

Sr. Lluís Costabella i Portella   Seguretat Pública  

- Policia:  

Seguretat. Coordinació amb altres cossos de seguretat. Junta Local de 

Seguretat. Policia Local. Protecció Civil. Convivència ciutadana. Circulació 

viària de vehicles i persones. Trànsit. Disciplina viària. Ordenança de circulació. 

Servei de grua. Prevenció viària. Servei de protecció escolar. Aparcament 

gratuït, zona blava, zones reservades i d’altres. Foment del transport públic. 

- Sancions:  

Sancions. 
 

 

Regidora: Àrea: 

Sra . Anna Tarafa i Güell Serveis econòmics 

Àmbit funcional: 

- Hisenda i serveis econòmics:  

Intervenció. Pressupostos i comptabilitat. Planificació econòmica i control intern. 

Gestió i inspecció tributària. Tresoreria i recaptació. 

Regidora: Àrea: 

Sra. Ester Busquets Fernández  Serveis generals  

Àmbit funcional: 

- Administració:  

Organització interna. Secretaria. Contractació i patrimoni. Inventari municipal. 

Serveis jurídics. Protecció de dades de caràcter personal. 
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- Recursos humans:  

Recursos humans. Organització administrativa. 

- Comunicació:  

Informació municipal. Ràdio Banyoles. Relació amb els mitjans de comunicació. 

Portal municipal de comunicació ciutadana www.banyoles.cat  

- Participació:  

Foment de la participació ciutadana. Foment i suport a l’associacionisme en 

general. Registre Municipal d’Entitats. Consells de barri. 

- Noves tecnologies:  

Serveis informàtics. Administració electrònica. Administració oberta i TIC. 

- Oficina d’Atenció Ciutadana:  

Oficina d’atenció ciutadana. Portal de la transparència. 
 

Les anteriors delegacions genèriques engloben les matèries i activitats que 

s’atribueixin a les comissions informatives, àrees i àmbits de gestió corresponents i 

comprenen les facultats de direcció, impuls i coordinació dels serveis i activitats; de 

presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o la Junta de Govern Local i de 

proposar a l’Alcaldia l’adopció de resolucions que puguin afectar a tercers. 

Segon. Nomenar els membres de la Corporació que a continuació es relaciones com 

a Regidors adjunts amb delegacions específiques dins les Àrees d’actuació que a 

continuació s’especifiquen i assumiran competències en relació amb els camps 

següents: 

Àrea de Serveis a les persones 

Regidor delegat d’Esports: Sr. Jordi Congost Genís 

Regidora delegada d’Educació: Sra. Ester Busquets Fernández. 

Regidora delegada de Joventut: Sra. Gemma Feixes Mir. 

Regidora delegada de Benestar social: Sra. Ester Busquets Fernández 

Regidora delegada de Promoció Econòmica, 

comerç, consum, turisme i fires:        

 

Sra. Anna Tarafa i Güell. 

 

Àrea de Serveis territorials 

Regidor delegat d’Urbanisme i activitats: Sr. Albert Tubert Yani 

Regidor delegat de Medi ambient i batlle 

d’aigües: 

Sr. Albert Tubert Yani 

Regidor delegat de Via pública: Sr. Lluís Costabella Portella 

Àrea de Serveis generals 

Regidora delegada d’Administració: Sra. Clàudia Massó Fontàs 

Regidor delegat de Recursos humans: Sr. Jordi Congost Genís 

Regidora delegada de Comunicació, Participació 

ciutadana, noves tecnologies, OAC: 

 

Sra. Clàudia Massó Fontàs 

 

Àrea de Serveis econòmics 

Regidora delegada d’Hisenda : Sra. Gemma Feixas Mir 

Les delegacions conferides als Regidors i Regidores adjunts són específiques i no 

porten inherent cap facultat resolutòria, circumscrivint-se les seves funcions a la 

direcció, impuls, coordinació i realització de propostes de les matèries relacionades 

amb la seva delegació específica, d’acord amb el que preveu l’article 52-3 del ROM 

(*). 

http://www.banyoles.cat/
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Tercer. L’Alcaldia podrà avocar les delegacions que es confereixin per a la gestió i 

resolució d’assumptes concrets quan, per raó especial o d’oportunitat, estimi 

necessari, i el seu manteniment es produirà mentre no s’acordi la seva expressa 

revocació. 

Quart. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 

regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les 

competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a 

aquests efectes exercitada la potestat d’avocació en base a aquesta resolució, 

sense necessitat d’una nova resolució expressa. 

Cinquè. La totalitat de les delegacions compreses en aquesta resolució despleguen 

els seus efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació per part dels 

interessats i sens perjudici de les publicacions que corresponguin i de donar-ne 

compte al Ple de la Corporació. 

Sisè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió 

que celebri”. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=05m34s 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.4.- Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple del Decret d’Alcaldia de 

constitució dels grups municipals. 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació municipal que l’Alcaldia ha dictat el Decret 

núm. 2019DECR003160 de de 24 de juny de 2019 que a continuació es transcriu: 

 

“Atès que l’article 73.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, segons redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 

determina que “.... a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les 

Corporacions  Locals  es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i 

obligacions que s’estableixin”. 

Atès que l’article 71 del Reglament d’Organització Municipal (ROM) disposa que 

cada grup municipal haurà de decidit la seva denominació (que nom podrà diferir 

substancialment de la denominació de la llista corresponent), nomenar el portaveu i 

en el seu cas, el secretari o altres càrrecs. 

Vist que l’article 25 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic  de les Entitats Locals, 

disposa que de la constitució dels grups polítics i els seus integrants i portaveus, el 

President donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 

Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 71 i 72 del Reglament 

Orgànic Municipal (ROM), els components dels grups polítics que han obtingut 

representació corporativa han manifestat davant aquesta Alcaldia la voluntat de 

constituir-se en grups municipals i la designació dels seus portaveus. 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 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. Declarar constituïts els grups municipals que a continuació es relacionen 

amb expressió dels seus membres i dels portaveus de cada grup: 

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA - BANYOLES 

Portaveu titular: Jordi Congost Genís 

Portaveu suplent: Miquel Cuenca Vallmajó 

Membres: Miquel Noguer i Planas 

Jordi Congost i Genís 

Ester Busquets i Fernández 

Miquel Cuenca i Vallmajó 

Anna Tarafa i Güell 

Lluís Costabella i Portella 

Albert Tubert i Yani 

Clàudia Massó i Fontàs 

Gemma Feixas i Mir 

GRUP MUNICIPAL D’ERC – JUNTS PER BANYOLES 

Portaveu titular: Jaume Butinyà i Sitjà 

Portaveu suplent: Núria Martínez Bosch 

Membres: Jaume Butinyà i Sitjà 

Núria Martínez Bosch 

Txell Satorras Català 

David Carvajal Carbonell 

Albert Masdevall Palomo 

 

GRUP MUNICIPAL DE SUMEM BANYOLES – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA 

Portaveu titular: Non Casadevall i Sala 

Portaveu suplent: Jana Soteras Melguizo 

Membres: Non Casadevall i Sala 

Jana Soteras Melguizo 

GRUP MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA I PROGRÉS 

Portaveu titular: Joaquim Callís Fernàndez 

Portaveu suplent: --- 

Membres: Joaquim Callís Fernàndez 

Segon. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri”. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=05m46s 

 

El Ple es dóna per assabentat.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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1.5.- Cartipàs municipal: Establiment de la periodicitat de les sessions 

ordinàries del Ple. 

 

Atès que un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a 

conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 

d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les 

sessions ordinàries del Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposen els 

articles 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 

les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’article 

8 del ROM. 

 

Vist que els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el 

Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis 

de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els 

ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres 

mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. 

 

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 l’Ajuntament adopta els següents acords:  

 

Primer. Celebrar sessió ordinària el darrer dilluns de cada mes, a les 19:15 hores a 

la sala de plens de l’Ajuntament.  

 

Segon. Es faculta a l’Alcaldia a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions 

organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència i a no convocar les 

sessions ordinàries del Ple del mes d’agost, com a conseqüència del període de 

vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com a 

posposar o avançar les sessions ordinàries mensuals del Ple quan el dia fixat sigui 

festiu o inclòs en un període de vacances. 

 

Tercer. Notificar aquest acord a tots els membres de la Corporació i difondre el 

contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, 

mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica 

municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=05m54s 

 

 

 

Resultat de la Votació: Cartipàs municipal: Establiment de la periodicitat de 

les sessions ordinàries del Ple. S’aprova per unanimitat.  

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g


 
 
 

 

13 

 

 

 

1.6.- Cartipàs Municipal: Creació de les Comissions informatives de 

caràcter estable i règim de sessions. 

 

Atès que l’organització complementària municipal ve determinada en els articles 20 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 

modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; 48 i 60 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 (TRLMRLC) i el títol primer, capítol II, seccions primera i segona del 

Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

 

Atès que l’article 60 del TRLMRLC, obliga als municipis de més de cinc mil habitants 

a constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta i que correspon al Ple 

determinar el nombre, la seva denominació i llurs modificacions.   

 

Atès que, l’article 60 en relació al 58.3 del TRLMRLC disposa que les comissions 

informatives són integrades pels membres que designen els diferents grups polítics 

que formen la corporació, d’acord amb els mateixos criteris de l’article 58.3 que 

estableix que el nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en 

l’Ajuntament o igual per a cada grup i que en aquest últim cas s’aplica el sistema 

de vot ponderat. 

 

Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 62 del ROM, els portaveus dels 

grups municipals han proposat a l’Alcaldia els noms del membres de cadascuna de 

les comissions informatives. 

 

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 l’Ajuntament, adopta els següents acords:  

 

Primer. Crear com a òrgans complementaris de l’organització d’aquest Ajuntament 

les següents Comissions Informatives de caràcter estable: 

 

- Alcaldia. 

- Serveis territorials 

- Serveis a les persones. 

- Serveis econòmics 

- Serveis generals. 

- Seguretat. 

 

Segon. Cada comissió informativa estarà integrada per un  president i un 

representant de cadascun dels grups municipals integrants de la Corporació. Podran 

ser suplents del representants qualsevol membre del grup municipal que 

correspongui. 

 

 

Tercer. Nomenar els membres de les Comissions informatives que a continuació es 

detallen: 

 



 
 
 

 

14 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 

Grup municipal President/a Vocals 
Junts per Catalunya - 
Banyoles 

Miquel Noguer Planas Jordi Congost Genís 

ERC – Junts per Banyoles  Jaume Butinyà Sitjà 

Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista 

 Non Casadevall Sala 

Convivència i Progrés  Joaquim Callís Fernàndez 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS  

Grup municipal President/a Vocals 
Junts per Catalunya - 
Banyoles 

Jordi Congost Genís Albert Tubert Yani 

ERC – Junts per Banyoles  Mertixell Satorras Català 

Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista 

 Non Casadevall Sala  

Convivència i Progrés  Joaquim Callís Fernàndez 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  

Grup municipal President/a Vocals 
Junts per Catalunya - 
Banyoles 

Ester Busquets Fernández Claudia Massó Fontàs 

ERC – Junts per Banyoles  Núria Martínez Bosch 

Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista 

 Jana Soteras Melguizo 

Convivència i Progrés  Joaquim Callís Fernàndez 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES  

Grup municipal President/a Vocals 
Junts per Catalunya - 
Banyoles 

Miquel Cuenca Vallmajó Anna Tarafa Güell 

ERC – Junts per Banyoles  Albert Masdevall Palomo 

Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista 

 Jana Soteras Melguizo  

Convivència i Progrés  Joaquim Callís Fernàndez 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT PÚBLICA  

Grup municipal President/a Vocals 
Junts per Catalunya - 
Banyoles 

Lluís Costabella Portella Albert Tubert Yani 

ERC – Junts per Banyoles  Jaume Butinyà Sitjà 

Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista 

 Jana Soteras Melguizo  

Convivència i Progrés  Joaquim Callís Fernàndez 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS 

Grup municipal President/a Vocals 
Junts per Catalunya - 
Banyoles 

Anna Tarafa Güell Gemma Feixas Mir 

ERC – Junts per Banyoles  David Carvajal Carbonell 

Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista 

 Jana Soteras Melguizo  

Convivència i Progrés  Joaquim Callís Fernàndez 
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Quart. Establir el vot ponderat a que es refereix l’article 58.3 del TRLMRLC, com a 

sistema d’emissió de vots en les deliberacions de les comissions informatives. 

 

Cinquè. Disposar que l’àmbit material de cadascuna de les comissions informatives 

sigui el de gestió de les regidories establert mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 

2015.1963 de data 15 de juny de 2015. 

 

Sisè.  Disposar que les reunions de les comissions informatives es duguin a terme 

els dilluns  anteriors a les sessions del Ple. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=06m10s 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Creació de les Comissions 

informatives de caràcter estable i règim de sessions. S’aprova per 

unanimitat. 

 

 

1.7.- Cartipàs Municipal: Composició de la Comissió Especial de Comptes i 

designació dels seus membres. 

 

Atès que un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a 

conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 

d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari determinar la composició 

de la comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència 

obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 

116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament 

i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre. 

 

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  125 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i 66 a 69 del ROM. 

 

Vist que els portaveus dels grups municipals han designat els membres que 

integraran la Comissió Especial de Comptes. 

 

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 l’Ajuntament, adopta els següents acords:  

 

Primer. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà 

integrada pels membres següents: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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- President: L’alcalde o regidor en qui delegui. 

- Vocals:  

- Pel Grup municipal de JUNTS PER CATALUNYA - BANYOLES: 

Titular:  Gemma Feixas Mir 

Suplent :  Anna Tarafa Güell 

- Pel Grup municipal d’ERC – JUNTS PER BANYOLES: 

Titular: David Carvajal 

- Pel Grup municipal de SUMEM BANYOLES – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA: 

Titular: Jana Soteras Melguizo  

- Pel Grup municipal de CONVIVÈNCIA I PROGRÉS: 

Titular: Joaquim Callís Fernàndez 

 

- Secretari: El/la Secretari/a de la Corporació o persona en qui delegui. 

- Interventor : El/la interventor/a de la Corporació o persona en qui delegui.  

 

Podran ser suplents dels membres d’aquesta Comissió qualsevol membre del grup 

municipal que correspongui. 

 

Segon. Indicar que el funcionament de la Comissió Especial de Comptes serà idèntic 

al previst per les comissions informatives als articles 66 a 69 del ROM. 

 

Tercer. Establir el vot ponderat a que es refereix l’article 58.3 del TRLMRLC com a 

sistema d’emissió de vots en les deliberacions de la Comissió Especial de Comptes. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=06m51s 

 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Composició de la Comissió 

Especial de Comptes i designació dels seus membres. S’aprova  per 

unanimitat.  

 

1.8.- Cartipàs Municipal: Establiment del règim de dedicacions, 

retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la 

Corporació. 

 

Atès que un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a 

conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 

d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, és necessari establir el règim de 

dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la 

corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals. 

 

Atès que la percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores 

en règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra 

retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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organismes i empreses que en depenen i, també , amb les indemnitzacions que 

s'estableixen en l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en 

els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques. 

 

Atès que, per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes 

retribucions estarà sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, i els articles 88 a 92 del ROM. 

 

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció municipal. 

 

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 l’Ajuntament, adopta els següents acords:  

 

Primer. Disposar que la 2a. Tinent d’alcalde Sra. Ester Busquets Fernández 

exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, de conformitat amb el que 

disposa l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 14/2000, 

de 29 de desembre, fixant per aquest càrrec una retribució de 3.571,43 € 

mensuals, per 14 pagues a l’any, amb efectes de l’endemà de la data d’atorgament 

d’excedència laboral per ocupar càrrec públic per part de l’Ajuntament de Girona.  

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 

 

Segon.  Disposar que el 3r. Tinent d’alcalde Sr. Miquel Cuenca Vallmajó exerceixi 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, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de 

desembre, fixant per aquest càrrec una retribució de 3.571,43 € mensuals, per 14 

pagues a l’any, amb efectes del dia següent a aquest acord. 

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 

 

Tercer. Disposar que el 4t. Tinent d’alcalde Sr. Lluís Costabella Portella exerceixi 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, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de 

desembre, fixant per aquest càrrec una retribució de 3.571,43 € mensuals, per 14 

pagues a l’any, amb efectes del dia següent a aquest acord. 

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 
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Quart. Disposar que el Regidor Sr. Albert Tubert Yani exerceixi 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, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, fixant per 

aquest càrrec una retribució de 3.571,43 €  mensuals, per 14 pagues a l’any, amb 

efectes del dia següent a aquest acord. 

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 

 

Cinquè. Disposar que la 5a. Tinent d’alcalde Sra. Anna Tarafa Güell exerceixi 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, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, 

fixant per aquest càrrec una retribució de 2.140,40 €  corresponents al 60% de 

3.571,43. mensuals, per 14 pagues a l’any, amb efectes del dia següent a aquest 

acord. 

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 

 

Sisè. Disposar que la Regidora Sra. Clàudia Massó Fontàs exerceixi 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, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, fixant per 

aquest càrrec una retribució de 1.070,20 € corresponents al 30% de 3.571,43 € 

mensuals, per 14 pagues a l’any, amb efectes del dia següent a aquest acord. 

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 

 

Setè. Disposar que la Regidora Sra. Gemma Feixas Mir exerceixi 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, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, fixant per 

aquest càrrec una retribució de 1.070,20 € corresponents al 30.% de 

3.571,43.mensuals, per 14 pagues a l’any, amb efectes del dia següent a aquest 

acord. 

 

A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 

la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 

quotes empresarials de la Seguretat Social. 

 

Vuitè. Les retribucions en règim de dedicació exclusiva i parcial  fixades en aquest 

acord inclouen l’increment retributiu addicional del  0,25%, vinculat a l’evolució del 

PIB aplicable per al personal del sector públic adoptat pel Consell de Ministres en 

data 21 de juny de 2019 i s’incrementaran amb el mateix percentatge que els 

increments que es fixin en les Lleis de pressupostos de l’Estat pels empleats 

públics, sense que superin el topall màxim de les retribucions fixat pels càrrecs 

electes locals.  

 

Novè. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació 

exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes del dia de la celebració de la primera 

sessió dels respectius òrgans,  el següent règim d’indemnitzacions en concepte 



 
 
 

 

19 

 

d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de 

la Corporació de què formin part: 

 

Càrrec 

Plens,  

incorporant 

comissions 

informatives 

Juntes de 

govern local 

Comissió de 

Coordinació de 

Govern  (staff) 

Alcalde 250 250 250 

Regidors amb delegació i sense 

dedicació parcial o exclusiva 

             250 250 250 

Regidors sense delegació 250 0 0 

 

L’import d’aquestes indemnitzacions no serà objecte d’actualització del seu valor, 

sens perjudici de que el Ple pugui fer les modificacions que cregui oportunes. 

 

Desè. Establir a favor de tots els membres de la Corporació el dret a ser 

indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia 

acreditació documental d’aquestes. 

 

Onzè. Notificar aquest acord als regidors i regidores afectats, fent constar a aquells 

que han estat designats per a exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva 

o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim de no manifestar-se res al respecte 

dins del termini de les 24 hores següents a la notificació. 

 

Dotzè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de 

la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=07m16s 

 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Establiment del règim de 

dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de 

la Corporació. 10 vots a favor, (grups municipals JXCATS-JUNTS, i CP. 

Convivència i Progrés). 7 vots en contra, (grups municipals ERC-JpB-AM, i 

SUMEM. SBNY-AMUNT). S’aprova per majoria absoluta.  

 

 

1.9.- Cartipàs Municipal: Assignació d’una dotació econòmica a cada grup 

municipal. 

 

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

determina la possibilitat que el Ple de la Corporació atribueixi als diferents grups 

polítics municipals que es constitueixin, a efectes de la seva actuació corporativa, 

una dotació econòmica, la qual comptarà amb un component fix i un altre variable, 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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fent referència, a més, al fet que aquesta quantitat estarà limitada cada any per les 

lleis de pressupostos generals de l'Estat. 

Aquestes assignacions o aportacions tenen caràcter finalista, en tant que han de 

destinar-se a finançar les despeses del propi grup polític en l'exercici de la seva 

actuació corporativa i té naturalesa de subvenció en els termes que estableix la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Vist el que disposen els preceptes següents: 

a) Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local.  

b) Articles 27 i 28 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals.  

c) Article 3.1.a) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, 

aprovat pel Reial Decret 1616/2012, de 30 de novembre.  

d) Article 14.Quatre de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre 

finançament dels partits polítics.  

e) Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, d'aplicació 

supletòria.  

f) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (llei estatal). 

g) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (llei autonòmica).  

El decret de data de 24 de juny de 2019 declara la constitució dels grups municipals 

de Junts per Calalunya-Banyoles (9 membres), ERC-Junts per Banyoles (5 

membres),  Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista (2 membres) i Convivència i 

Progrés (1 membre). 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, adopta els següents acords: 

 

PRIMER.- Assignar a cadascun dels grups municipals de Junts per Calalunya-

Banyoles, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista i 

Convivència i Progrés la dotació econòmica següent: 

 

- Component fix: 700 euros per grup i any. 

- Component variable: 675 euros per membre del grup i any. 

 

La dotació té caràcter anual, de manera que no es podrà compensar entre exercicis.   

 

Aquesta dotació no serà objecte d’actualització del seu valor, sens perjudici de que 

el Ple pugui fer les modificacions que cregui oportunes. 

 

SEGON.- Indicar que aquesta dotació econòmica té caràcter finalista i es podrà 

destinar a activitats que comportin la realització de despeses pròpies del 

funcionament dels grups polítics municipals, entre d’altres, s’enumeren les 

següents: 



 
 
 

 

21 

 

 

a) Els actes públics organitzats pels grups municipals consistents en la difusió de 

les seves iniciatives i propostes davant la societat civil, associacions o entitats del 

municipi, exclosos els actes que es celebrin durant el període electoral.  

 

b) Les despeses de difusió en els mitjans de comunicació, fulletons, bustiades i 

mitjans similars de les iniciatives pròpies del grup. 

 

c) Despeses de representació, despeses de manutenció per reunions amb alcaldes, 

regidors, consellers i diputats, per tal de coordinar polítiques o negociar assumptes 

o qüestions que afectin les funcions i tasques del grup polític a l'Ajuntament. 

 

d) Subministraments de béns no inventariables, consumibles, telefonia, 

manteniment del servei informàtic propi, del web del grup polític que contracti el 

mateix, sempre que l’Ajuntament no cobreixi aquestes despeses directament. 

 

e) Contractes de lloguer, a nom del grup, de locals necessaris per a l'exercici de les 

seves funcions. 

 

f) Contractes de serveis en suport de les tasques i obligacions pròpies del grup 

municipal a l'exercici de la seva actuació corporativa, inclosa les assegurances de 

cobertura de la responsabilitat civil en l'exercici del càrrec de regidor, en cas de que 

l’Ajuntament no cobreixi aquest risc directament. 

 

g) Comissions bancàries de gestió i manteniment del compte corrent obert al seu 

no nom a que fa referència el punt 4art. del present acord. 

 

h) Despeses en formació dels membres del grup municipal en qüestions 

relacionades amb les seves tasques dins el mateix. 

 

i) Despeses en desplaçament i manutenció dels membres del grup, amb motiu de 

actes o reunions de contingut local o sectorial, d'interès per al funcionament del 

respectiu grup municipal a l'exercici de la seva actuació corporativa. 

 

j) Despeses en material propi de la tasca de regidor en exercici de la seva tasca 

corporativa. 

 

 

TERCER.- Determinar que aquestes quantitats no es podran destinar en cap cas: 

 

a) Al pagament de remuneracions del personal del qualsevol tipus al servei de 

la corporació. Els propis regidors del grup són personal al servei de la 

corporació i, per tant, no poden percebre quantitats provinents d'aquesta 

assignació. 

b) A l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter 

patrimonial. 

c) Al finançament de partits polítics ni fundacions ni altres entitats vinculades 

als partits polítics, excepte que tingui naturalesa de retribució o 

contraprestació. Així, en cas d’haver alguna relació mercantil o contractual 

entre el grup municipal i el partit polític o fundació o altre entitat vinculada, 

relativa a les tasques pròpies del grup municipal, caldrà que aquesta 
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s’estableixi a través del corresponent contracte o conveni i es retribuirà a 

través de l’emissió de factures d’acord amb la normativa. 

d) Despeses de caràcter polític o electoral.  

 

 

QUART.- Per tal de tenir dret a percebre la dotació, els grups polítics municipals 

hauran de: 

  

a) Obtenir un número d'identificació fiscal (CIF) propi i diferenciat del partit 

polític al qual es trobin vinculats.  

b) Obtenir un número de compte corrent de la seva titularitat, on s'ingressarà 

la dotació, i comunicar-lo a l'Ajuntament mitjançant la fitxa creditor.  

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social.  

d) Complir els requisits de comptabilitat i justificació regulats en el present 

acord i altra normativa d’aplicació referencia a la part expositiva del present 

acord.  

e) En cas de despeses subjectes a retenció, els grups polítics estaran obligats a 

practicar les retencions que corresponguin i ingressar-les a l'Agència Estatal 

de l'Administració Tributària o altra administració a que correspongui.  

 

 

CINQUÈ.- 1. L' abonament de la dotació als grups polítics es realitzarà mitjançant 

transferència bancària al compte corrent al qual es refereix el punt anterior. Aquest 

abonament serà anual dins del mes de març de cada exercici, prèvia justificació 

dels fons percebuts l’exercici anterior. En els períodes d’inici i final de mandat es 

farà l’abonament per mesos sencers a l’establiment de la dotació i final de mandat, 

o sigui el mes d’agost per l’exercici d’inici, i fins el mes d’abril en l’exercici de 

finalització de mandat, prorratejant els imports anuals. 

 

D’igual forma es prorratejarà en els casos en què es produeixin moviments de 

regidors cap a altres grups municipals dins d’un mateix mandat, o la seva separació 

del grup al que pertanyin inicialment. 

 

2. No es realitzarà el pagament de la dotació anual en cas que el beneficiari no 

acrediti trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. Tampoc es realitzarà el pagament de la dotació econòmica 

anual en cas que el beneficiari hagi incomplert les obligacions de presentar la 

justificació a què es refereixen el punt 7è. del present acord, i tampoc quan tingui 

pendent algun reintegrament de la dotació d’acord amb el que estableix el punt 8è 

del present acord. 

 

3. L'abonament de la dotació se sotmetrà a l'existència de crèdit adequat i suficient 

al pressupost municipal de l'exercici corresponent.  

 

SISÈ.- Establir, respecte a la comptabilitat del grup municipal referida a la dotació 

econòmica fixada, el següent : 
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1. Cada grup polític haurà de portar una comptabilitat específica de la dotació anual 

assignada, on es registraran els abonaments a què estableix el present acord, així 

com els demés ingressos que percebi el grup, i totes les despeses que aquest 

realitzi. Cal que el grup conservi les corresponents factures o document equivalent 

que contindran els requisits exigits per la legislació vigent i estaran emeses a nom i 

CIF del grup. 

 

La periodicitat dels comptes ha de ser anual (any natural).  Així mateix, la 

comptabilitat ha d'anar acompanyada d'una memòria explicativa, on es justificarà la 

necessitat de realitzar les despeses i s'acreditarà que s'ajusten a preus de mercat.  

 

Els grups polítics no poden tenir beneficis derivats a les aportacions municipals.  

 

2. La comptabilitat del grup municipal s'haurà de posar a disposició del Ple de la 

Corporació quan aquest ho sol·liciti, o quan ho requereixi la Intervenció en la seva 

funció de control. 

 

3. Els grups polítics municipals hauran de conservar els justificants de despeses 

(factures i documents amb validesa mercantil a nom del grup polític) i ingressos en 

els quals es basin els assentaments comptables, almenys durant el termini establert 

a la normativa sobre comptabilitat.  

 

 

SETÈ.- 1. La justificació de l'aplicació dels fons procedents de la dotació es farà, en 

tot cas, mitjançant la presentació dels documents següents:  

 

a) Compte justificatiu d'acord amb el model que tingui establert l’Ajuntament 

en cada moment per la justificació de les subvencions atorgades. 

b) Factures o documents amb validesa mercantil que acreditin la realització de 

les despeses. Les factures hauran d'anar a nom del grup polític municipal 

(cal que hi consti el CIF) i hauran de contenir les corresponents dades fiscals 

NIF o CIF, nom i adreça de l’emissor, número de factura, concepte, preu, 

IVA desglossat o, en cas contrari, motiu d'exempció... 

Les despeses de desplaçament en transport públic es podran justificar amb 

mitjançant el bitllet o factura corresponent. Els peatges i aparcaments a 

través dels tiquets/rebuts corresponents. 

c) Memòria explicativa a què es refereix el punt 6.1 del present acord. 

 

2. Dins de cada any només es podran justificar les despeses meritades dins d'aquell 

any, independentment del moment de pagament. A aquest efecte es tindrà en 

compte la data de la factura o document amb validesa mercantil. 

 

3. Atès que la periodicitat de la dotació i dels comptes és anual, la justificació 

també serà anual i s'haurà de presentar abans de l'1 de març de l'exercici següent 

al qual fan referència.  
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Els anys d'eleccions la despesa amb càrrec a la dotació es podrà realitzar fins el dia 

anterior a les eleccions. En aquest any la justificació es presentarà com a data límit 

el dia anterior a la constitució del nou Ajuntament.  

 

4. En cas de no aportar la justificació total o parcial dins el termini establert a 

l'apartat anterior, l'Ajuntament requerirà aquesta aportació atorgant un nou termini 

de 10 dies hàbils, sense perjudici de la retenció a que què s'estableix al punt 5è.2 

del present acord. Si, un cop transcorregut aquest nou termini, el grup municipal 

no ha justificat l'aplicació dels fons d'acord amb el que s’estableix en aquest punt, 

haurà de reintegrar la dotació corresponent a l'anualitat no justificada.  

 

5. La comprovació de la correcta justificació i aplicació dels fons, així com del 

compliment de totes les obligacions recollides en el present acord es realitzarà en 

règim de control financer, en la seva modalitat de control permanent. El resultat del 

control de la intervenció municipal s’inclourà a l’informe resum anual de control 

intern al qual fa referència l’article 37 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.  

 

 

VUITÉ.-  1. De forma anual, caldrà reintegrar total o parcialment:  

a) Els fons no aplicats. Es podran reintegrar d'ofici per part del grup municipal 

en el moment de presentació de la justificació. En cas contrari, l'Ajuntament 

requerirà el seu reintegrament. 

b) Els fons aplicats contràriament a l'establert als punts 2on. i 3er. del present 

acord. 

c) Els fons aplicats però no justificats correctament d'acord amb el punt 7è. 

d) La dotació anual en cas de no complir el requeriment a què es refereix el 

punt 7è.4 del present acord. 

 

2. El reintegrament es farà mitjançant transferència bancària al compte que faciliti 

la Tresoreria municipal.  

 

3. Els imports a reintegrar tindran la naturalesa d'ingressos de dret públic i, com a 

tals els hi és d’aplicació el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova 

el Reglament general de recaptació.  

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=24m51s 

 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Assignació d’una dotació 

econòmica a cada grup municipal. S’aprova per unanimitat.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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1.10.- Cartipàs Municipal: Delegació de competències del Ple a la Junta de 

Govern Local i a l’Alcaldia. 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, es considera necessària la delegació de determinades 

atribucions del Ple a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia, a fi de dotar d’una major 

celeritat i eficàcia l’actuació municipal. 

 

Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local; 52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 56 del ROM i 

51 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament, adopta els següents acords:  

 

Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents: 

 

1) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada 

exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -

excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les 

operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents 

liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

2) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 

per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els tres milions 

d'euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui 

superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de 

totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia 

assenyalada en aquesta lletra. 

 

3) L'aprovació dels Projectes d'Obres i Serveis, quan sigui competent per la seva 

contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en el Pressupostos. 

 

4) L'autorització o denegació d'incompatibilitats als funcionaris. 

 

5) La rectificació anual de l'Inventari de Béns i Drets de la Corporació Municipal. 

 

6) les atribucions que l'article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 

tinença de gossos potencialment perillosos modificat per l’article 49 de la Llei 

7/2004, de 16 de juliol), atribueix al Ple per a la imposició de sancions per la 

comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus en aquesta norma. 

 

Segon. Delegar a l’Alcaldia les atribucions següents : 

 

1) Les facultats que té atribuïdes el Ple com a òrgan de contractació, segons el 

que preveu l’epígraf segon de la disposició addicional 2a de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, en relació a la validació de l’informe de 
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motivació de la necessitat de contractació previst a l’article 116-1 de la 

LCSP. 

 

Tercer.- Les competències delegades s'exerciran per la Junta de Govern/ Alcaldia 

en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser 

delegades en cap altre òrgan. 

 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta 

delegació, s'haurà de fer constar de forma expressa aquesta circumstància, 

mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 

 

«Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de 

govern local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en 

sessió plenària celebrada el dia .........., que va ser publicat en el butlletí oficial de 

la província de ............. » 

 

Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel ple de l'ajuntament 

com a titular de la competència originària, òrgan al qual s'haurà de mantenir 

informat de l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les 

actes de la junta de govern a tots els regidors i regidores de la corporació i a tots 

els grups polítics municipals, i seran immediatament executius i presumptament 

legítims. 

 

Quart. D’acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, aquestes delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció 

d'aquesta resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí 

oficial de la província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 

d’advocació del Ple. 

 

Cinquè. Notificar aquest acord als òrgans delegats. 

 

Sisè. Publicar aquest acord al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la corporació, i 

difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, 

mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica 

municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=25m50s 

 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Delegació de competències del 

Ple a la Junta de Govern Local i a l’Alcaldia. 9 vots a favor, (grup municipal 

JXCAT-JUNTS). 7 abstencions, (grups municipals ERC-JpB-AM, SUMEM-

SBNY-Amunt). 1 vot en contra ( grup municipal CP-Convivència i Progrés ).  

S’aprova per majoria absoluta.  

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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1.11.- Cartipàs Municipal: Nomenament de representants en els òrgans 

col·legiats. 

 

Vist el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Corporacions Locals respecte al nomenament de representants de la 

Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple. 

 

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 l’Ajuntament, adopta els següents acords:  

 

Primer. Nomenar representants de la Corporació a l’Assemblea Comarcal de la Creu 

Roja del Pla de l’Estany als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 

Meritxell Satorras Català Regidor/a d’ERC-Junts per Banyoles Vocal 

 

Segon. Nomenar representants de la Corporació en el Consell d’Administració de 

Ràdio Banyoles, Emissora Municipal del Pla de l’Estany als següents membres 

corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Clàudia Massó Fontàs Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles President 

Miquel Cuenca Vallmajó Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 
Albert Masdevall Palomo Regidor/a d’ERC-Junts per Banyoles Vocal 

Jana Soteras Melguizo 
Regidor/a de Sumem Banyoles – Alternativa 

Municipalista 
Vocal 

Joaquim Callís Fernández Regidor de Convivència i Progrés Vocal 

 

Tercer. Nomenar representants de la Corporació en el Consell Escolar Municipal als 

següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Miquel Noguer Planas Alcalde President 

Ester Busquets 

Fernández 
Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 

Miquel Cuenca Vallmajó Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 
Jordi Congost Genís Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 
Clàudia Massó Fontàs Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 
Núria Martínez Bosch Regidor/a d’ERC-Junts per Banyoles Vocal 

Jana Soteras Melguizo 
Regidor/a de Sumem Banyoles – Alternativa 

Municipalista 
Vocal 

Joaquim Callís Fernández Regidor de Convivència i Progrés Vocal 

 

Quart. Nomenar representants de la Corporació en el Consell Econòmic i Social als 

següents membres corporatius: 
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Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Miquel Noguer Planas Alcalde President 

Anna Tarafa Güell Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 
David Carvajal Carbonell Regidor/a d’ERC-Junts per Banyoles Vocal 

Jana Soteras Melguizo 
Regidor/a de Sumem Banyoles – Alternativa 

Municipalista 
Vocal 

Joaquim Callís Fernández Regidor de Convivència i Progrés Vocal 

 

Cinquè. Nomenar representants de la Corporació en el Consorci de l’Estany als 

següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Miquel Noguer Planas Alcalde Vicepresident 

Jordi Congost Genís Regidor delegat d’Urbanisme i Activitats Vocal 
Anna Tarafa Güell Regidora de Turisme Vocal 

Albert Tubert Yani 
Regidor delegat de Medi ambient i batlle 

d’aigües 
Vocal 

 

Sisè. Nomenar representants de la Corporació en el Fundació Privada per 

Disminuïts Psíquics de la Comarca del Pla de l’Estany als següents membres 

corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora delegada de Benestar social Vocal 

 

Setè. Nomenar representants de la Corporació en el Consorci de les Vies Verdes de 

Girona als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Albert Tubert Yani Alcalde o regidor/a per delegació Vocal 

 

Vuitè. Nomenar representants de la Corporació en el Consorci del Transport Públic 

de l’Àrea de Girona. Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) als següents membres 

corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Lluís Costabella Portella 
Regidor delegat de Via pública (un regidor de 

Banyoles en representació del CC Pla Estany) 
Vocal 

 

Novè. Nomenar representants de la Corporació en el Consorci Esportiu de l’Estany 

de Banyoles als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Miquel Noguer Planas 

Jordi Congost Genís 

Titular: Alcalde. 

Suplent: Regidor delegat d’Esports. 
President 

 

Desè. Nomenar representants de la Corporació en els Consells Escolars dels centres 

educatius públics de l’Escola de Can Puig, l’Escola de La Draga, l’Escola de Mossèn Baldiri 

Reixac, l’Escola del Pla de l’Ametller, l’Escola Camins, l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Aula de 

Formació d’Adults als següents membres corporatius: 
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Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora delegada d’Educació  Vocal 

 

Onzè. Nomenar representants de la Corporació en els Consells Escolars dels 

instituts Josep Brugulat, Pere Alsius i Pla de l’Estany als següents membres 

corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora delegada d’Educació Vocal 

 

Dotzè. Nomenar representants de la Corporació en el Consell Escolar – Consell de 

Participació de La Balca-CEM als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora delegada d’Educació Vocal 

 

Tretzè. Nomenar representants de la Corporació en el Consell Escolar de l’Escola 

Municipal de Música de Banyoles als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Miquel Cuenca Vallmajó Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural Vocal 

 

Catorzè. Nomenar representants de la Corporació en el Consell Escolar del centre 

educatiu privat concertat Escola Casa Nostra als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora delegada d’Educació Vocal 

 

Quinzè. Nomenar representants de la Corporació a la Comissió del Nomenclàtor de 

l’Ajuntament de Banyoles als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació Càrrec 

Miquel Noguer Planas Alcalde President 

Miquel Cuenca Vallmajó Regidor de l’Àrea de Serveis a les persones Vocal 

Jordi Congost Genís 
Regidor de l’Àrea de l’Àrea de Serveis 

territorials  
Vocal 

Jaume Butinyà Sitjà Regidor/a d’ERC-Junts per Banyoles Vocal 

Jana Soteras Melguizo 
Regidor/a de Sumem Banyoles – Alternativa 

Municipalista 
Vocal 

Joaquim Callís Fernández Regidor de Convivència i Progrés Vocal 

Convidats (sense vot) Per decisió majoritària membres comissió Assessors 

 

Setzè. Nomenar representants de la Corporació en el Consorci Localret als següents 

membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Clàudia Massó Fontàs 
Regidora de Comunicació, participació i 

noves tecnologies 
Vocal 
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Dissetè. Nomenar representants de la Corporació en el Consell Esportiu del Pla de 

l’Estany. Comissió directiva als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Jordi Congost Genís Regidor delegat d’Esports Vocal 

 

Divuitè. Nomenar representants de la Corporació en el Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora delegada de Benestar social soci 

 

Dinovè. Nomenar representants de la Corporació en el Consell municipal de 

solidaritat i cooperació als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Ester Busquets Fernández Regidora de Benestar  social Presidenta 

Miquel Cuenca Vallmajó Regidor/a de Junts per Catalunya-Banyoles Vocal 

Meritxell Satorras Català Regidor/a d’ERC-Junts per Banyoles Vocal 

Jana Soteras Melguizo 
Regidor/a de Sumem Banyoles – 

Alternativa Municipalista 
Vocal 

Joaquim Callís Fernández Regidor de Convivència i Progrés Vocal 

 

Representants de les associacions en 

l’àmbit de la solidaritat i de la cooperació 

inscrites en el R.M. d’Entitats. 

Vocal 

 Tècnic municipal Sense vot 

 

Vintè. Designar representant de la Corporació a la  Xarxa de Ciutats per la Bicicleta 

(RCxB) als següents membres corporatius: 

 

Regidor/a Representació municipal Càrrec 

Albert Tubert Yani Regidor d’Urbanisme Soci 

 

 
  

Vint-i-unè. Nomenar representants de la Corporació en el  Consell Territorial de 

l’UDG ( Universitat de Girona), als següents membres corporatius:  

Regidor/a Representació Càrrec 

Miquel Noguer Planas Alcalde President 

Ester Busquets Fernàndez Regidora delegada d’Educació Vocal 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=36m24s 

 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Nomenament de representants 

en els òrgans col·legiats. S’aprova per unanimitat.  

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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1.12.- Cartipàs Municipal: Determinació del nombre, característiques i 

retribucions del personal eventual. 

 

Vist que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local (LRBRL), disposa que el Ple de la corporació, a l’inici del seu mandat, 

determinarà el nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 

 

Atès que, d’acord amb l’article 104 bis de la LRBRL, els ajuntaments de municipis 

amb població superior a 10.000 habitants i no superior a 20.000 podran incloure en 

les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre no superior 

a dos. 

 

Tanmateix, d’acord amb la mateixa normativa, el nomenament i cessament 

d’aquest personal és lliure i correspon a l’alcalde de la corporació. 

 

Vist que d’acord amb l’article 12.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 

de l’empleat públic, el personal eventual només realitza funcions qualificades de 

confiança o d’assessorament especial. 

 

Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Serveis a les Persones del dia 25 de juny de 

2019, que es transcriu a continuació: 

 

“Que l’Ajuntament de Banyoles compta en la seva estructura de l’Àrea de Serveis a 

les Persones. CULTURA I PATRIMONI CULTURAL amb diferents equipaments i 

serveis relacionats amb el patrimoni de la ciutat. En concret: el Museu Arqueològic, 

el Museu Darder, així com el Parc Neolític de la Draga, la vil·la romana de Vilauba, i 

el Monestir de Sant Esteve. 

La gestió dels diferents museus i equipaments requereix, per tant, una plantilla de 

tipus tècnic per tal de garantir el desenvolupament, manteniment i execució de les 

accions i programes que s’hi duen a terme regularment. 

Sens dubte, la riquesa i valor històric dels recursos patrimonials de la nostra ciutat 

és abastament reconeguda per la seva singularitat no tan sols en l’àmbit 

especialitzat del sector d’arqueologia i patrimoni, sinó també per la mateixa 

ciutadania que habitualment visita els equipaments (pensem en la Guia de 

Recursos Educatius municipal, entre d’altres), i també pel turisme. 

Per tot això, es fa necessària, a part d’una plantilla tècnica que garanteixi el 

funcionament òptim dels equipaments i serveis, la figura d’un Coordinador de 

Patrimoni. Aquesta figura hauria d’actuar com a assessor global de totes les accions 

que l’equip de govern hauria d’implementar en relació amb el conjunt patrimonial 

de la ciutat i que mereixin la confiança política de l’actual Consistori, atesa 

l’especificitat del lloc de treball. En aquest sentit, es tractaria d’un assessorament 

que treballi en la línia d’actuació que fins ara s’ha dut a terme en la gestió dels 

museus de la ciutat i dels jaciments arqueològics, per exemple: 

- Els projectes i activitats que desenvolupen totes aquelles accions que 

requereixen una feina de programació. Son productes desenvolupats o oferts 

durant un temps determinat que ha de ser programat amb antelació. 

- La gestió de les col·leccions i productes complementaris que són la part més 

museística del museu: l’administració de les col·leccions que impliquen aspectes 

com el registre de les peces, la recerca, la formació, la publicació, la restauració 
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i la conservació de les peces. Aquest departament també s’encarrega de 

l’administració de les biblioteques i centres de documentació dels museus. 

- Els serveis generals parlen tant dels serveis oferts als visitants (recepció, 

guarda-roba i botiga) com dels serveis necessaris per al correcte funcionament 

del centre (serveis externalitzats, seguretat, neteja, climatització, serveis 

informàtics, etc.). 

- El departament d’administració s’encarrega del control de la gestió 

econòmica i jurídica del Centre i de les seves extensions. 

En aquest sentit, com assessor del Consistori hauria de complir aquestes actituds: 

1. Anticipar: avançar-se als canvis, atendre les tendències i detectar les 

oportunitats i amenaces que afecten tant al funcionament intern de les 

institucions com a l’aprofitament dels possibles potencials i oportunitats.  

2. Planificar: desenvolupar un pla que inclogui aspectes com els valors 

patrimonials que cal promoure, les campanyes informatives, culturals i 

educatives entorn del patrimoni. 

3. Administrar: aconseguir finançament en primer lloc per a l’execució de les 

actuacions de museïtzació i, en segon lloc, per a les actuacions definides en el 

pla de comercialització (el funcionament dels edificis –personal, inversions de 

reposició i de millora dels equipaments -, promoció econòmica, 

desenvolupaments d’aspectes didàctics, organització dels amics i voluntaris, 

etc.). 

4. Relacionar: garantir la connexió institucional (tant en l’àmbit local com 

extracomarcal), social i cultural dels museus en el seu entorn operatiu. 

5. Avaluar: dissenyar i aplicar un programa d’avaluació dels béns i serveis oferts 

als museus i del funcionament corrent de les seves infraestructures. 

Funcions: 

L’assessorament municipal en la gestió del recursos patrimonials i museístics de 

l’Ajuntament de Banyoles d’acord amb els següents objectius, entre d’altres que 

marqui la Corporació: 

- Consolidar un sistema territorial de protecció, estudi, conservació i difusió del 

patrimoni cultural 

- Potenciar polítiques municipals coherents, solides i integrals en relació al 

patrimoni cultural local. 

- Establir mesures i propostes per a la seva protecció i conservació... 

- Promoure la presa de decisions en benefici del patrimoni cultural en relació al 

planejament urbanístic municipal 

- Assessorar i donar un servei tècnic arqueològic d’urgència al municipi 

- (...)”. 

 

Vist que les funcions detallades en l’informe s’han de qualificar com a funcions de 

confiança i d’assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 

2018 va aprovar, juntament amb el pressupost municipal de l’exercici 2019, la 

plantilla del personal al servei de l’Ajuntament de Banyoles per a l’any 2019 (BOPG 

núm. 20 de 29-01-2019) en la que hi figura el lloc de treball de personal eventual 

amb la denominació de Coordinador Patrimoni Cultural. 
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Vist que l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa 

que el nomenament i cessament del personal eventual serà lliure i que el 

cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat laboral per a la 

que presta la funció d’assessorament i confiança. En el mateix sentit, l’article 10.3 

del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 

servei d eles entitats locals disposa que, en tot cas, el personal eventual cessarà 

automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el 

moment o data en què es produeixi el cessament definitiu o l’expiració del mandat 

corporatiu de l’autoritat o entitat que els va nomenar. 

  

Vista la consignació pressupostària prevista per a l’exercici 2019 a la partida 

2019.12.92000.11000 “Administració general. Retribucions bàsiques personal 

eventual”. 

 

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 

 

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 l’Ajuntament, adopta els següents acords:  

 

Primer. Determinar el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual de 

l’Ajuntament de Banyoles pel mandat corporatiu 2019-2023, que serà d’un, amb la 

denominació, característiques i retribucions següents: 

 

Denominació del lloc: Coordinador Patrimoni Cultural 

Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana 

Atribucions/Funcions: L’assessorament municipal en la gestió dels recursos 

patrimonials i museístics. 

Retribucions: 31.914,03 € anuals a percebre en 14 mensualitats. 

 

Segon. Qualificar expressament les funcions del personal eventual com de 

confiança i assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes i assignar-lo a 

l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Banyoles. 

 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=37m02s 

 

 

Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Determinació del nombre, 

característiques i retribucions del personal eventual. 15 vots a favor (grups 

municipals, JXCAT-JUNTS, ERC-JpB-AM, CP-Convivència i Progrés). 2 

abstencions, (grup municipal SUMEM- SBNY-AMUNT). S’aprova per majoria 

absoluta.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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1.13.- Modificació de crèdits 34/2019 per transferències entre partides, de 

suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de 

tresoreria per a despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 

2018 i modificació de la base 2.3. de les d’execució del pressupost. 

El Decret de l’Alcaldia núm. 1130, de data 27 de febrer de 2019 va aprovar la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2018, amb un romanent de tresoreria 

disponible per a despeses generals de 2.878.318,92 €, del que se li ha d’afectar 

l’import de la capacitat de finançament de 1.193.031,83 € per ser el menor dels 

dos imports, a les finalitat determinades a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així doncs, el RTDG 2018 

lliure per a fiançar noves despeses és de 1.685.287,09 euros 

Per acord de Ple en sessió de 25 de març de 2019 es va aprovar la modificació de 

crèdit núm. 18/2019 amb càrrec a aquest romanent de tresoreria per a despeses 

generals per import de 87.518,00 euros. 

Per acord de Ple en sessió de 29 d’abril de 2019 es va aprovar la modificació de 

crèdit núm. 24/2019 amb càrrec a aquest romanent de tresoreria per a despeses 

generals per import de 44.145,00 euros. 

Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari que no tenen consignació 

suficient o bé han sorgit noves necessitats i que s’haurien de dotar de consignació 

suficient per poder-lo portar a terme, d’acord amb els informes tècnics de les 

diferents àrees.  

Vist el que disposa els articles 177, 179 i 180 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la 

base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost  

Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, adopta els següents acords:   

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 34/2019, 

consistent, per una banda,  en transferències de crèdit entre partides i, per l’altra, 

per aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 

l’exercici de 2018, d’acord amb el que disposen els articles 177 i 182 del Reial 

Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el següents 

quadres:  
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ESTAT DE 

DESPESES 

  

        Suplements 

Partida  Denominació de crèdit 

70 91200 10001 Òrgans de govern. Altres remuneracions 19.500,00 

70 91200 16000 Òrgans de govern. Quotes socials 900,00 

70 91200 23300 Òrgans de govern. Altres indemnitzacions 12.685,00 

23 15100 64003 Urbanisme. Projectes urbanístics i obres 38.000,00 

   TOTAL 71.085,00 

        

ESTAT 

D'INGRESSOS 

  

     

Partida  Denominació Import 

11   87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals 71.085,00 

      TOTAL 71.085,00 

 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 

 

BAIXA   IMPORT 

45 34000 48992 ESPORTS. SUBV. C.N.BANYOLES-PROM.I ORG. DIFERENTS 

CAMPIONATS 

38.700,00 

45 34000 22699 ESPORTS. ALTRES DESPESES DIVERSES 3.000,00 

40 33300 22706 MUSEUS. SERVEIS EDUCATIUS 21.200,00 

44 23100 22799 ACCIÓ SOCIAL. CONTRACTE PREST. SERVEIS 

PROJ."APADRINAR UN AVI" 

3.000,00 

12 92000 62201 ADMINISTRACIÓ GENERAL. REHAB. CASA CONSISTORIAL 

I ALTRES DEP 

14.831,50 

23 33700 60901 ROM. 2018. URBANISME. INST. TEMPS LLIURE PISTA 

POLIVALENT 

24.660,00 

12 92000 62206 ADMINISTRACIÓ GENERAL. ADQUISICIÓ PATRIMONI 2.970,25 
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31 15330 62400 VIES PÚBLIQUES. VEHICLE BRIGADA 2.038,25 

   TOTAL 110.400,00 

     

ALTA   IMPORT 

43 23105 22609 JOVENTUT. ACTIVITATS DE JOVENTUT 7.700,00 

45 34000 48983 CLUB HANDBOL BANYOLES-ASCENS A 1A. NACIONAL 3.000,00 

45 34000 48999 CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY- PROM.I ORG. 

ACTES ESPORTIUS SOCIALS 

8.000,00 

45 34000 48991 ESPORTS. SUBV. C.N.BANYOLES-PROG.NEDA A L'ESCOLA 

I ALTRES ACTIV.ESPORTIVES 

38.700,00 

44 23100 22798 ACCIÓ SOCIAL. CONTRACTE PREST. PAE 

(PROJ.ACOMP.ESCOLAR ALUMNES 2A.) 

4.500,00 

44 23112 48976 COOP. I SOLIDARITAT. SUBV. BANYOLES SOLIDÀRIA 

PROG.COOP. I SOL. 

4.000,00 

40 33000 62209 CULTURA. INVERSIONS CULTURA I PATRIMONI 8.500,00 

42 32000 62207 EDUCACIÓ. INVERSIONS ENSENYAMENT 20.000,00 

44 23102 62211 ROM. 2018. CASALS DE BARRI. OBRES REHAB. C.ÍVIC ST. 

PERE 

12.000,00 

45 34210 62212 INST. ESPORTIVES. INVERSIONS ESPORTS 4.000,00 

   TOTAL 110.400,00 

 

Segon.- Modificar la base 2a. apartat 3 de les d’execució del pressupost en relació a 

la classificació orgànica segons el cartipàs del mandat 2019-2023: 

 

“2.3. Orgànic: S’estableix per àrees i regidories, segons el cartipàs de la 

Corporació, que es reflecteix a l’estructura del Pressupost 

 

AREA ORG  DENOMINACIÓ ORGÀNICA   REGIDOR DELEGAT  

1    HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL  
ANNA TARAFA GÜELL  i  ESTER 

BUSQUETS FERNÁNDEZ  

  11  SERVEIS ECONÒMICS GEMMA FEIXAS MIR 

  12  SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ GENERAL  CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS  

2    SERVEIS TERRITORIALS   JORDI CONGOST GENÍS  

  21  MEDI AMBIENT  ALBERT TUBERT YANI 

  23  URBANISME I HABITATGE ALBERT TUBERT YANI  
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3    VIA PÚBLICA, MOBILITAT I GOVERNACIÓ   LLUIS COSTABELLA PORTELLA 

  31  VIA PÚBLICA  LLUIS COSTABELLA PORTELLA 

  32  MOBILITAT  LLUIS COSTABELLA PORTELLA 

  33  SEGURETAT  LLUIS COSTABELLA PORTELLA 

4   
 CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS, JOVENTUT, FESTES, 

A.SOCIAL  
MIQUEL CUENCA VALLMAJÓ 

  40  CULTURA I PATRIMONI  MIQUEL CUENCA VALLMAJÓ 

  41  FESTES  MIQUEL CUENCA VALLMAJÓ 

  42  EDUCACIÓ  ESTER BUSQUETS FERNÁNDEZ 

  43  JOVENTUT  GEMMA FEIXAS MIR 

  44  ACCIÓ SOCIAL  ESTER BUSQUETS FERNÁNDEZ 

  45  ESPORTS  JORDI CONGOST GENÍS  

5   
 PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I 

OAC  
 CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS  

  51  PARTICIPACIÓ CIUTADANA  CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS  

  52  COMUNICACIÓ  CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS  

  53  NOVES TECNOLOGIES  CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS  

  54  OFICINA ATENCIÓ ALS CIUTADANS  CLÀUDIA MASSÓ FONTÀS  

6   
TURISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, TURISME I 

FIRES 
ANNA TARAFA GÜELL 

  60 
TURISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, TURISME I 

FIRES 
ANNA TARAFA GÜELL 

7    ALCALDIA   MIQUEL NOGUER PLANAS 

  70  ALCALDIA I ÒRGANS DE GOVERN   MIQUEL NOGUER PLANAS 

 

Tercer.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 

publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 

reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 

esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 

publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 

 

El debat d’aquest punt, de l’ordre del dia, el podeu visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VolQIs4z2Ls#t=38m15s 

 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdits 34/2019 per transferències 

entre partides, de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat 

amb romanent de tresoreria per a despeses generals derivat de la 

https://www.youtube.com/watch?v=4WskA69871g
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liquidació de l’exercici 2018 i modificació de la base 2.3. de les d’execució 

del pressupost.  10 vots a favor, (grups municipals JXCAT-JUNTS, CP-

Convivència i Progrés). 7 abstencions, (grups municipals, ERC-JpB-AM- 

SUMEM-SBNY-AMUNT).  

 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 

18:40h de la tarda,  de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 

 

 

 
 


