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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 11/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 28 de novembre de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 21:10 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 28 de novembre de 2022, es 
reuneixen de forma presencial, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del 
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 
ASSISTENTS  
 
Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
Rosa Maria Melero Agea  
 
Interventora  
Anna Puig Puigcorbé 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit, per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 
D’OCTUBRE DE 2022.  

D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal l’alcalde pregunta si 
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació en relació a l’acta.  

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió 
ordinària del dia 28 d’octubre de 2022 s’aprova per unanimitat. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=00m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRESIDÈNCIA 

 

2. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA 

L’alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del número 2022.4403, de 
data 21 d’octubre de 2022, al número 2022.4865, de 18 de novembre de 2022, 
accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic.  

 

El debat es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=00m32s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=00m47s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=01m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ CORRESPONENT AL 3R 
TRIMESTRE DE 2022 DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS CONTEMPLATS A 
LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILTIAT FINANCERA (expedient 
X2022011472). 

L’alcalde dona compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius 
contemplats a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, corresponent al 3r trimestre de 2022, en el sentit següent:  

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Atès que la informació del 3r. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de 
2022 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a 
ens adscrit a aquest Ajuntament, ha estat tramesa al MINHAP amb data 27 
d’octubre de 2022. 
 
Per tot això, 
 
Es dona compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats 
a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 3r. Trimestre 
de 2022 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany : 
 
 

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

 
 
Aquestes dades són merament informatives atès que estan suspeses les regles 
fiscals per l’any 2021 i 2022. 
 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=02m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 
El Ple es dona per assabentat. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS GENERALS 

 

4. APROVACIÓ DE L’INCREMENT ADDICIONAL DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2022, D’ACORD AMB EL 
REIAL DECRET LLEI 18/2022, DE 18 D’OCTUBRE DE 2022, SOBRE MESURES 
EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DEL SECTOR 
PÚBLIC ( expedient X2022012534). 

L'alcalde fa la següent proposta al Ple:  
 
ANTECEDENTS DE FET 

1. La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2022, disposa en el seu article 19, els imports per l’any 2022 
corresponents als conceptes de salari base, salari base pagues extres i triennis. 
També disposa que les retribucions del personal del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 2% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2021. 
 
Pel que fa al personal laboral, el punt 4 del mateix article 19 disposa que la massa 
salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst 
en aquest article, és a dir, el 2%, respecte a les de l’any anterior, en termes 
d’homogeneïtat, integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials 
d’aquest personal. 
 
L’ article 19 té caràcter de norma bàsica d’acord amb el punt onzè del mateix. 
 
2. L’article 23, ú, C) d’aquesta LPGE 22/2021 estableix els imports del complement 
de destí d’acord amb els diferents nivells establerts. En la lletra D) s’estableix que 
el complement específic assignat al lloc de treball s’incrementarà en el percentatge 
previst a l’article 19.Dos, és a dir, un 2%. I la lletra F) disposa que les gratificacions 
per serveis extraordinaris experimentaran l’increment màxim previst a l’article 
19.Dos, en termes anuals, respecte als assignats a 31 de desembre de 2021. 
 
3. En aplicació d’aquesta normativa bàsica, per resolució de l’Alcaldia 
2022DECR000290, de 21 de gener de 2022 es va acordar l’autorització i disposició 
de les despeses anuals corresponents a l’import de les retribucions dels membres 
de la Corporació amb dedicació, del personal que ocupa placa de plantilla i del 
personal eventual i del personal temporal, d’acord amb el lloc de treball que ocupen 
(expedient X2022000773). 
 
4. En data 19 d’octubre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el 
Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’aproven mesures en matèria 
de retribucions del personal al servei del sector públic, entre altres normes. 
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L’article 23 d’aquest Reial Decret Llei disposa un increment retributiu addicional pel 
personal al servei del sector públic, d’un 1,5% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2021.  
 
El punt segon d’aquest article estableix les regles d’aplicació d’aquest increment 
addicional, que són les següents: 
 
- S’aplicarà sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021, de forma 

que la suma d’ambdós consolidarà, en tot cas un increment retributiu global 
màxim per l’exercici 2022 del 3,5%. 

- En l’àmbit de les Entitats locals, l’abonament s’haurà de fer abans del 31 de 
desembre de 2022 i, en tot cas, amb anterioritat al 31 de març de 2023. 

 
5. Per acord plenari de 4 de juliol de 2019, d’aprovació del Cartipàs municipal, es 
va acordar l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació, disposant el punt vuitè de l’acord 
el següent: 
 
“Vuitè. Les retribucions en règim de dedicació exclusiva i parcial fixades en aquest 
acord...... i s’incrementaran amb el mateix percentatge que es fixin en les Llei de 
pressupostos generals de l’Estat pels empleats públics, sense que superin el topall 
màxim de les retribucions fixat pels electes locals”.   
 
Per tant, també caldrà incrementar les retribucions dels càrrecs electes amb 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
6. Pel que fa al personal eventual de confiança, per acord plenari de 31 de gener 
de 2022 es va aprovar la modificació del nombre de llocs reservats a personal 
eventual, així com les retribucions d’aquest llocs per l’exercici 2022. 
 
D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà 
determinat pel ple de cada corporació a l’inici del seu mandat. Aquestes 
determinacions només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos anuals. 
 
El Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, en el seu article 9.4, relatiu al personal eventual, 
disposa que el Ple pot introduir a proposta de l’alcalde, modificacions en les 
determinacions de nombre, característiques i retribucions, mentre aquestes 
modificacions no comportin una superació dels crèdits pressupostaris consignats a 
aquest efecte. 
 
7. La base 22 de les bases d’execució del Pressupost disposen en relació a la 
tramitació de la despesa de personal i càrrecs electes, que a principi de l’exercici 
l’Alcalde aprovarà, per decret, la despesa de personal corresponent a les places 
ocupades d’acord amb la valoració dels Llocs de treball (AD), així com la despesa 
corresponent als regidors amb dedicació total o parcial, i cada mes l’aprovació per 
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decret de les incidències que es puguin produir, com les gratificacions, hores 
extres, complements específics variables, regularitzacions per altes i baixes, etc. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia 2022DECR000290, de 21 de gener de 2022 es va 
aprovar l’autorització i disposició de les despeses anuals corresponents a l’import de 
les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació, del personal que 
ocupa plaça de plantilla, del personal eventual i del personal temporal, d’acord amb 
el lloc de treball que ocupa cadascú. 
 
8. Consta en l’expedient informe del servei de Recursos humans, de data 15 de 
novembre de 2022, així com també l’Informe de la Intervenció municipal en el 
corresponent expedient administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.La Llei 22/2021 de pressupostos Generals de l’Estat estableix l’import de les 
retribucions del personal del sector públic per l’exercici 2022. 

 
Aquesta Llei disposa en el seu article 19, cinc, punts 1 i 2, els imports que han de 
percebre els treballadors públics en concepte de salari base i triennis, així com de 
paga extraordinària de juny i desembre i els triennis d’aquestes pagues. 

    
L’article 23, ú, C) d’aquesta Llei 22/2021 de PGE estableix els imports del 
complement de destí d’acord amb els diferents nivells establerts. La lletra D) 
disposa que el complement específic assignat al lloc de treball, s’incrementarà en el 
percentatge previst a l’article 19.Dos, és a dir un 2%. Pel que fa a gratificacions per 
serveis extraordinaris, d’acord amb la lletra F) experimentaran l’increment màxim 
previst a l’article 19.Dos, en termes anuals, respecte als assignats a 31 de 
desembre de 2021. 
 
II. En relació al personal laboral, l’art.19. Quatre de la Llei 11/2020, disposa que la 
massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim 
previst en l’apartat dos del mateix article (un 2%), i que estarà integrada pel 
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal en 
l’any anterior. 
 
L’acord regulador de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Banyoles. Personal funcionari i laboral 2022-2026, disposa que l’increment 
retributiu dels empleats públics als quals se’ls apliqui aquest acord serà el fixat 
anualment per les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat, i tindran 
l’estructura legalment establerta, amb caràcter bàsic per la funció pública. 
 
Per tant, a aquests efectes retributius, tant de conceptes com de la quantia 
d’aquests, el personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles queda equiparat al 
personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
III. L’article 19.Cinc, punts 1 i 2, de la LPGE 22/2021, estableix l’import anual 
corresponent a sou base i triennis  dels funcionaris als quals resulta d’aplicació el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, així com els imports corresponents 
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a les pagues extraordinàries de juny i desembre. I l’article 22 estableix els imports 
corresponents al nivell de complement de destí.  
 
IV. L’article 23 d’aquest Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel qual 
s’aproven mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector 
públic, entre altres normes, estableix que, addicionalment a que disposen els 
capítols I i II de la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat, les 
retribucions del personal del sector públic experimentaran un increment addicional 
pel personal  d’un 1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, i amb 
efectes d’ 1 de gener de 2022.  

 
El punt segon d’aquest article estableix que aquest increment addicional s’aplicarà 
sobre les retribucions vigents a 31 de desembre de 2021, de forma que la suma 
d’ambdós consolidarà, en tot cas un increment retributiu global màxim per l’exercici 
2022 del 3,5%. 
 
En l’àmbit de les Entitats locals, l’abonament corresponent a aquest increment 
s’haurà de fer abans del 31 de desembre de 2022 i, en tot cas, amb anterioritat al 
31 de març de 2023. 
 
V. D’acord amb 165 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes locals, el pressupost inclourà les bases 
d’execució, que contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria 
pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat , així com 
aquelles altres necessàries per a la seva adequada gestió. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

ACORD 

Primer.- Aprovar l’aplicació de l’increment addicional de l’1,5% establert pel Reial 
Decret 18/2022, de 18 d’octubre, a les retribucions del personal laboral i funcionari 
de la Corporació, Regidors amb dedicació i personal amb nomenament eventual, 
fins a un màxim del 3,5% respecte a les vigents el mes de desembre de 2021, i 
amb efectes del dia 1 de gener de 2022.   
 
Segon.- Disposar l’abonament el mes de desembre de la quantitat corresponent als 
endarreriments de retribucions per aplicació d’aquest increment addicional 
corresponent al període de gener a novembre de 2022.  
 
Tercer.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries del personal de la 
Corporació, regidors amb dedicació i personal amb nomenament eventual,  
corresponents al mes de desembre de 2022 aplicant l’import resultant de 
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l’increment addicional fins a un màxim del 3,5% respecte a les vigents el mes de 
desembre de 2021. 
 
Quart.-  Aprovar l’aplicació de l’increment addicional de l’1,5 % establert a l’import 
de les hores extres i gratificacions que tingui dret a percebre el personal de la 
Corporació per a l’exercici 2022.  
 
Cinquè.- Realitzar les adequacions comptables necessàries per a l’aplicació dels 
punts anteriors.  
 

Sisè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=02m52s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=03m23s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=07m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
PER A L’EXERCICI 2023 (expedient X2022009886). 

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

1. L’article 162 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en 
endavant RDLEG 2/2004) estableix que els pressupostos generals de les 
entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les 
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici 
corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a 
l’entitat local corresponent. 
 

2. L’article 164 del RDLEG 2/2004 disposa que les entitats locals elaboren i 
aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren: 

a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 

mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a 
l’entitat local. 
 

3. La legislació aplicable per a l’aprovació del pressupost ve determinada pels 
articles 162 a 171 del RDLEG 2/2004, així com pels articles 2 a 23 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer 
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos (RD 500/1990). 
 

4. Per altra banda, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LO 2/2012), disposa que a través 
de l’elaboració dels pressupostos anuals es garantirà una programació 
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de 
deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa. 
 

5. L’expedient administratiu del pressupost general, inclou la documentació que 
tot seguit es detalla: 
 

a) Memòria d’Alcaldia explicativa del contingut i les principals 
modificacions respecte del vigent que presenta el projecte de 
pressupost de l’Ajuntament de Banyoles per l’exercici 2023. 

b) Estat d’ingressos i de despeses  
c) Bases d’Execució del Pressupost 
d) Annex estat de previsió de moviments i situació del deute 
e) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i un avanç de la del 

corrent referida a 30 de juny. 
f) Annex de les inversions a realitzar a l’exercici 
g) Annex dels beneficis fiscals en tributs locals i la seva incidència en els 

ingressos 
h) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb la 

comunitat autònoma en matèria de despesa socials 
i) Un informe econòmic-financer subscrit per la Intervenció General en 

el qual es constata entre d’altres l’efectiu anivellament del 
pressupost. 
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6. L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic disposa que els consorcis han de formar part dels pressupostos de 
l’Administració pública d’adscripció.  
 

7. El consorci adscrit, Consorci de l’Estany, ha elaborat també el seu projecte 
de pressupost per a l’exercici 2023, que  preveu aprovar en sessió plenària 
de data 7 de desembre de 2022. 
 

8. Consta també a l’expedient informe sobre l’avaluació de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i del límit del deute en l’aprovació del pressupost 
general, així com l’informe de conformitat de la Intervenció en la seva funció 
de control permanent. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
I. Article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDLEG 
2/2004). 
 

II. Articles 162 a 171 del RDLEG 2/2004. 
 

III. Articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos 
(RD 500/1990). 
 

IV. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 
 

V. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LO 2/2012). 
 

VI. L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple en virtut del que disposa 
l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en relació mb l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya. 

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

 
ACORD 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Banyoles 
per a l’exercici 2023, juntament amb els seus annexos i la documentació 
complementària que acompanyen aquesta proposta, d’import 25.353.704,90 
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euros, equilibrat en els seus estats d’ingressos i despeses, segons el detall 
següent: 

Capítol Denominació 2023

I Impostos directes 8.093.000,00 €
II Impostos indirectes 470.000,00 €
III Taxes i altres ingressos 4.636.577,04 €
IV Transferències corrents 8.945.836,95 €
V Ingressos patrimonials 839.190,91 €

22.984.604,90 €

VI Alienació Inversions 0,00 €
VII Transferències de capital 857.100,00 €

857.100,00 €

VIII Actius Financers 0,00 €
IX Passius Financers 1.512.000,00 €

TOTAL INGRESSOS 25.353.704,90 €

Capítol Denominació 2023

I Despeses de personal 8.828.800,00 €
II Despeses corrents 9.744.694,40 €
III Despeses financeres 200.000,00 €
IV Transferències corrents 2.597.110,50 €

21.370.604,90 €

V Fons de cont ingència 90.000,00 €
VI Inversions 2.337.050,00 €
VII Transferències de capital 44.050,00 €

2.381.100,00 €

VIII Actius financers 0,00 €
IX Passiu financers 1.512.000,00 €

TOTAL DESPESES 25.353.704,90 €

ESTAT D'INGRESSOS 

ESTAT DE DESPESES

Total operacions corrents

Total operacions de capital

Total operacions corrents

Total operacions de capital

 

 

S’annexen a l’expedient d’aquesta proposta el desglossament per capítols i àrees 
del pressupost d’ingressos i de despeses. 

Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació que 
s’integren a l’expedient. 

Tercer.- Aprovar la plantilla orgànica corresponent a l’exercici de 2023 que consta 
com a annex a l’expedient, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del 
Personal al servei de les Entitats Locals. 

Quart.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral consolidat, integrat per 
l’Ajuntament de Banyoles i el Consorci de l’Estany, segons el detall següent: 
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Cinquè.- Aprovar el Pressupost consolidat per a l’exercici 2023, integrat per 
l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany 
de Banyoles, amb un import total de 25.906.023,81 euros, d’acord amb el 
següent detall: 

Ajuntament
Consorci de 

l'Estany

Ajustaments de 
consolidació 

(t ransferències 
internes)

PRESSUPOST 
CONSOLIDAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS 25.353.704,90 € 633.531,01 € -81.212,10 € 25.906.023,81 €

PRESSUPOST DE DESPESES 25.353.704,90 € 633.531,01 € -81.212,10 € 25.906.023,81 €
 

Sisè.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el tauler d’anuncis electrònic, de conformitat amb el que disposa l’article 
169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Setè.- El pressupost general de l’Ajuntament de Banyoles s’entendrà definitivament 
aprovat si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d’exposició 
pública, segons allò disposat a l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

Vuitè.- El pressupost general entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona l’edicte del pressupost resumit per capítols. 

Novè.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i Bon 
Govern. 

Desè.- Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 
Generalitat de Catalunya. 

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

Vots a favor (9) 

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

 

Ens Import (€) 

Ajuntament              2.381.871,00 €  

Consorci de l’Estany                149.000,00 €  

TOTAL             2.530.871,00 €  
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Vots en contra (8)  

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=07m54s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=08m09s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=14m14s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=21m39s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=29m55s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=31m32s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=34m49s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=38m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=41m40s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=46m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS,  
(expedient X2022011744). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora delegada 
d’Hisenda, que fa la següent proposta al Ple: 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En l’expedient X2022009261 de modificació de les Ordenances Fiscals que han 
de regir per a l’exercici 2023 figura l’informe emès en data 19 d’octubre de 2022 
per la Tècnica de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Banyoles pel qual s’informa 
favorablement la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora 
de la Taxa per al Servei de Gestió de Residus Municipals per a l’exercici 2023, en el 
sentit de derogar parcialment l’esmentada ordenança, concretament els articles que 
fan referència a la taxa de gestió de residus comercials (art. 10è fins a art. 16è) per 
a realitzar l’exacció mitjançant preu públic, l’establiment del qual és objecte 
d’aquest acord. 
 
2. El Ple de l’Ajuntament en Sessió Ordinària del dia 28 d´octubre de 2022 adoptà, 
entre d’altres, l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’exercici 2023, que modifica, entre d’altres, l’Ordenança Fiscal núm. 7 
reguladora de la Taxa per al Servei de gestió de residus municipals en el sentit de 
derogar parcialment l’esmentada ordenança, concretament els articles 10è fins al 
16è que fan referència al punt “II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de 
recollida, transport i tractament dels residus comercials” per a realitzar l’exacció 
mitjançant preu públic. 
 
3. Consta en aquest expedient informe tecnicoeconòmic emès pel Tècnic de Medi 
Ambient en data 17 de novembre de 2022, que justifica la quantia dels preus 
públics i el grau de cobertura financera dels costos corresponents a la prestació del 
servei de gestió de residus comercials que han de regir a partir de l’exercici 2023, i 
els informes emesos per la Secretària Municipal i per la Tècnica de Gestió Tributària 
adscrita a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 49 de la Llei, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en 
relació amb els articles 63 i següents ROAS. 
 
2. Articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals sobre preus públics. 
 
3. Ordenança núm. 14 General dels Preus Públics municipals actualment vigent.  
 
4. Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple en virtut del que disposa 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en relació amb l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
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ACORD 
 
Primer. Aprovar inicialment l’establiment del Preu Públic per la prestació del servei 
de gestió de residus comercials i la seva ordenança reguladora que ha de regir a 
partir de l’exercici 2023 (Annex 14.21), que quedarà redactada íntegrament tal com 
figura en l’annex I del present acord.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’Ordenança pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions i suggeriments que considerin oportuns.  
Si no es formula cap reclamació o suggeriment durant l'esmentat termini, 
l’ordenança quedarà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord 
plenari.  
 
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la 
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i 
Bon Govern.  
 
Quart.- Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop publicada íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació per part de l’òrgan corresponent. 
 
Cinquè.-  Deixar sense efecte l’apartat de l’Annex I de l’acord plenari del dia 28 d’octubre de 
2022 d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2023 
que fa referencia a la derogació parcial de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per 
al servei de Gestió de residus municipals, concretament els articles 10è fins al 16è que fan 
referència al punt “II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i 
tractament dels residus comercials”, els quals mantindran la seva vigència fins a l’entrada en 
vigor d’aquesta ordenança.  
 
ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE L’ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PEL 
SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS (X2022011744) 
 
L’Ordenança del Preu Públic pel servei de gestió dels residus comercials quedarà 
redactada íntegrament tal i com segueix: 
 

14.21. PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS 
 
Article 1. Fonament legal. 
 
D’acord amb allò que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals 
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(TRLRHL), s’estableix el preu públic per la prestació del servei gestió de residus 
comercials, definits pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Article 2. Objecte del preu públic. 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector 
privat (autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la 
normativa vigent en matèria de residus), la recollida, transport i tractament dels 
residus comercials. 
 
2. Constitueix l’objecte del preu públic del servei de gestió de residus comercials la 
prestació dels següents serveis: 
 

a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
 

b) Recollida, transport i tractament de residus domèstics generats per les 
indústries. 

 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, 
de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
4. El preu públic establert a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la 
taxa prevista a l’article 2.1.c) de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa 
pel servei de gestió de residus municipals; conseqüentment, quan procedeixi exigir 
el preu públic per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per 
gestió dels residus domèstics generats per la realització d’activitats domèstiques. 
 
Article 3. Obligats al pagament. 
 
1. Són obligats al pagament del preu públic per la prestació del servei de gestió de 
residus comercials, l’objecte del qual es defineix a l’article 2n d’aquesta Ordenança, 
les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei General Tributària que: 
 

a) Sol·licitin la prestació del servei. 
 

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
domèstics generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió 
dels residus diferent del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que 
tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió per a cada tipus de fracció dels 
residus que produeixi l’activitat corresponent.  
 
Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o 
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des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a l’esmentada entrada en vigor, aportant les factures de l’exercici 
anterior del seu gestor autoritzat dels residus tractats, amb el detall d’aquests per 
tipologies i quantitats.  
 
Per a exercicis successius, aquest acreditació s’haurà d’efectuar abans de l’1 de 
febrer de cada any. 
 
3. En cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, 
transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició d’obligat al pagament del preu públic aquí regulat. 
 
Article 4. Quantia del preu públic. 
 
1. La quantia del preu públic per la prestació del servei de gestió de residus 
comercials consistirà en la suma de les tarifes que corresponguin de les següents 
fraccions de residus comercials que es generin en cada unitat de local per la seva 
activitat econòmica: 
 

a) Fracció orgànica dels residus municipals, determinada pel tram que 
correspongui en funció dels kilograms (Kg) que es generin a l’any. 

b) Fracció de paper / cartró comercial, determinada pel tram que correspongui 
en funció del número de recollides a l’any. 

c) Fracció d’envasos comercials, determinada pel tram que correspongui en 
funció del número de recollides a l’any  

d) Fracció barrejada o rebuig comercial, determinada pel tram que 
correspongui en funció dels kilograms (Kg) que es generin a l’any. 

e) Fracció vidre, determinada pel tram que correspongui en funció dels 
kilograms (Kg) que es generin a l’any. 

 
2. En el cas especial del mercat setmanal, la quantia del preu públic per la 
prestació del servei de recollida, transport i tractament dels seus residus comercials 
consistirà en una tarifa única corresponent a totes les fraccions i es determinarà en 
funció del tipus i dels metres lineals de cada parada. Es defineixen els següents 
tipus de parada en funció del producte:  
 

a) Parada d’alimentació de fruita i verdura 
b) Parada d’alimentació diferent de fruita i verdura 
c) Parada de producció pròpia 
d) Parada d’equipament i altres diferents a l’alimentació 

 
Article 5. Tarifa. 
 
A afectes de determinar la quantia del preu públic s'aplicaran les tarifes següents: 
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1.a) Per a la fracció orgànica dels residus municipals (RO)  

Tram Pes en Kg a l'any 
Tarifa anual 
(IVA INCLÓS) 

RO-1 Entre 1 i 1.000 Kg  125,00 € 

RO-2 Entre 1.001 i 2.000 Kg  250,00 € 

RO-3 Entre 2.001 i 3.000 Kg  375,00 € 

RO-4 Entre 3.001 i 4.000 Kg  500,00 € 

RO-5 Entre 4.001 i 6.000 Kg  750,00 € 

RO-6 Entre 6.001 i 8.000 Kg  1.000,00 € 

RO-7 Entre 8.001 i 10.000 Kg  1.250,00 € 

RO-8 Entre 10.001 i 13.000 Kg  1.625,00 € 

RO-9 Entre 13.001 i 16.000 Kg  2.000,00 € 

RO-10 Entre 16.001 i 20.000 Kg  2.500,00 € 

RO-11 Entre 20.001 i 26.000 Kg  3.250,00 € 

RO-12 Entres 26.001 i 32.000 Kg  4.000,00 € 

RO-13 Més de 32.001 Kg  5.250,00 € 

   

1.b) Per a la fracció paper/cartró comercial  (PC) 

Tram Número de recollides a l'any 
Tarifa anual 
(IVA INCLÓS) 

PC-1 Entre 1 i 100 recollides  25,00 € 

PC-2 Entre 101 i 150 recollides  35,00 € 

PC-3 Entre 151 i 200 recollides  75,00 € 

PC-4 Més de 200 recollides  150,00 € 

   

1.c) Per a la fracció envasos comercials (EC) 

Tram Número de recollides a l'any 
Tarifa anual 
(IVA INCLÓS) 

EC-1 Entre 1 i 100 recollides  25,00 € 

EC-2 Entre 101 i 150 recollides  35,00 € 

EC-3 Entre 151 i 200 recollides  75,00 € 

EC-4 Més de 200 recollides  150,00 € 

   

1.d) Per a la fracció barrejada  (FB) 

Tram Pes en Kg a l'any 
Tarifa anual 

(IVA INCLÓS) 

FB-1 Entre 1 i 1.000 Kg  170,00 € 

FB-2 Entre 1.001 i 2.000 Kg  340,00 € 

FB-3 Entre 2.001 i 3.000 Kg  510,00 € 

FB-4 Entre 3.001 i 5.000 Kg  850,00 € 
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FB-5 Entre 5.001 i 7.000 Kg  1.190,00 € 

FB-6 Entre 7.001 i 10.000 Kg  1.700,00 € 

FB-7 Entre 10.001 i 13.000 Kg  2.210,00 € 

FB-8 Entre 13.001 i 16.000 Kg  2.720,00 € 

FB-9 Entre 16.001 i 20.000 Kg  3.400,00 € 

FB-10 Entre 20.001 i 24.000 Kg  4.080,00 € 

FB-11 Entre 24.001 i 28.000 Kg  4.760,00 € 

FB-12 Entre 28.001 i 34.000 Kg  5.780,00 € 

FB-13 Entre 34.001 i 40.000 Kg  6.800,00 € 

FB-14 Entre 40.001 i 46.000 Kg  7.820,00 € 

FB-15 Entre 46.001 i 52.000 Kg  8.840,00 € 

FB-16 Més de 52.001 Kg  15.300,00 € 

   

1.e) Per a la fracció vidre (VI) 

Tram Número de recollides a l'any 
Tarifa anual 
(IVA INCLÓS) 

VI-1 Entre 1 i 1.000 Kg  100,00 € 

VI-2 Entre 1.001 i 2.000 Kg  200,00 € 

VI-3 Entre 2.001 i 4.000 Kg  350,00 € 

VI-4 Entre 4.001 i 8.000 Kg  700,00 € 

VI-5 Més de 8.001 Kg  900,00 € 

 

2. Mercat setmanal (M) 

Codi Tipus de parada 
Tarifa anual 

(IVA INCLÓS) 

M-1 (a) Mercat- Fruita i verdura 27,50 €/m.l. 

M-2 (b) Mercat- Alimentari (no fruita) 11,50 €/m.l. 

M-3 (c) Mercat- Producció pròpia 7,50 €/m.l. 

M-4 (d) Mercat- Equipament i altres 8,00 €/m.l. 
 
 
Article 6. Naixement de l’obligació i període de pagament. 
 
1. L’obligació de pagar el preu públic per la prestació del servei de gestió de residus 
comercials neix en el moment de sol·licitar o utilitzar el servei. 
 
2. Una vegada establert i en funcionament el servei i quan la duració d’aquest 
s’estengui a diversos exercicis, el període de pagament comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei, en què el 
període es prorratejarà per mesos naturals, de la següent manera:  
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a) En el cas d’inici en la prestació del servei, l’import de la quantia es calcularà 
proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar 
l’any, inclòs aquell en què es produeixi l’inici de la prestació del servei.  

b) En el cas de cessament de la prestació del servei, l’import de la quantia es 
calcularà proporcionalment al nombre de mesos naturals transcorreguts des 
de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament de la 
prestació del servei. 

 
Article 7. Gestió, liquidació i recaptació. 
 
1. Els obligats al pagament del preu públic que per primer cop sol·licitin la prestació 
del servei de gestió de residus comercials vindran obligats a presentar la declaració 
d’alta corresponent i ingressaran la quantia que correspongui del primer període de 
pagament mitjançant liquidació. 
 
Periòdicament el Servei de Medi Ambient emetrà informe de les dades realment 
recollides durant el període de pagament i l’Ajuntament, si s’escau, emetrà la 
liquidació complementària que correspongui en relació aquestes dades i les 
liquidades per la declaració. Cas que resultés un import a retornar, s’ordenarà la 
devolució en el termini previst a l’article 31 de la Llei General Tributària. 
 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no 
recepció del servei, el preu públic serà liquidat per l’Ajuntament i el cobrament de 
les quanties s’efectuarà en el període que aquest determini.  
 
En cas de cessament de l’activitat, la comunicació de la baixa caldrà fer-la en el 
termini màxim d’un mes des de la data la mateixa per tal de què tinguin efectes. En 
cas contrari, es prendrà la data de comunicació a tots els efectes. 
 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 3.2 de la present 
Ordenança que figuressin a 31 de desembre de cada any com a obligats al 
pagament del preu públic per recollida, transport i tractament de residus i no 
acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat en 
el termini establert, romandran integrats al padró que, per a la gestió del preu 
públic establert en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament. 
 
Article 8. Inspeccions i controls. 
 
L’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les 
activitats que consideri necessaris, que serviran com a prova per a la determinació de 
la tarifa corresponent. 
 
Article 9. Legislació supletòria. 
 
En tot allò no previst regirà l’Ordenança General de Preus Públics Municipals i 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
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Disposició final. 
 
La present ordenança entrarà en vigor un cop publicada íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i seguirà vigent mentre no se n’acordi la 
modificació o derogació expresses. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
Abstencions  (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=55m14s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=55m24s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=55m57s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=56m07s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=56m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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7. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL EN L’ENTORN 
DOMICILIARI, (expedient X2022011745). 

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

ANTECEDENTS DE FET 

 
1. Per Resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR001278 de data 17/03/2022 es va 
incoar expedient per a l’establiment del servei públic municipal dels Serveis Socials 
Bàsics (expedient X2022002783). 
 
2. El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 28 d’octubre de 2022 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de prendre en consideració l’establiment dels serveis 
socials municipals. 
 
3. Per la Resolució d’Alcaldia 2022DECR004509 de data 31/10/2022 es va iniciar 
aquest expedient per aprovar l’establiment del preu públic pels serveis socials 
municipals i la seva ordenança reguladora per a finançar part dels serveis d’ajuda a 
domicili i del servei de teleassistència i es va sotmetre a consulta prèvia a la pàgina 
web municipal fins al dia 16/11/2022. 
 
4. Consten en aquest expedient els següents informes: 
 

 Informe emès per la T.A.E. i Cap d’Àrea de serveis a les persones, que 
assumeix els següents informes emesos per la Regidoria de Benestar 
Social:  
a) Informe per a l’establiment dels preus públics en l’àmbit dels serveis 

socials, pel qual es sol·licita l’establiment del preu públic i l’ordenança 
reguladora per als serveis d’ajuda a domicili, servei d’àpat a domicili, 
servei de banc de suport de producte de foment de l’autonomia 
personal i servei de les tecnologies de suport i cura (servei de 
teleassistència) 

b) Informe d’estudi econòmic i financer per a l’establiment dels preus 
públics en l’àmbit dels serveis socials municipals, que justifica la 
quantia dels preus públics i el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents a la prestació dels serveis.  

 Informes emesos per la Secretària Municipal i per la Tècnica de Gestió 
Tributària adscrita a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de 
Banyoles. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Article 49 de la Llei, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en 
relació als articles 63 i següents ROAS. 
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2. Articles 41 a 47 del RDL 2/2004, de 3 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals sobre preus públics. 
 
3. Ordenança núm. 14 General dels Preus Públics municipals actualment vigent.  
 
4. Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple en virtut del que disposa 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en relació amb l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

Primer. Aprovar inicialment l’establiment del Preu Públic per la prestació dels 
serveis d’atenció social en l’entorn domiciliari i la seva ordenança reguladora que ha 
de regir a partir de l’exercici 2023 (Annex 14.22), que quedarà redactada 
íntegrament tal com figura en l’annex I del present acord.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’Ordenança pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions i suggeriments que considerin oportuns. Si no es 
formula cap reclamació o suggeriment durant l'esmentat termini, l’ordenança 
quedarà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord plenari.  
 
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la 
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i 
Bon Govern.  
 
Quart.- Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop publicada íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació per part de l’òrgan corresponent. 
 
ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE L’ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PELS 
SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL EN L’ENTORN DOMICILIARI (X2022011745) 
 
L’Ordenança del Preu Públic pels servies d’atenció social en l’entorn domiciliari 
quedarà redactada íntegrament tal i com segueix: 
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14.22. PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL EN L’ENTORN 
DOMICILIARI 

 
Article 1. Fonament legal i naturalesa. 
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 41 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
l’article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència i l’article 31 de la Llei 
del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials a 
Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació dels serveis 
d’atenció social en l’entorn domiciliari. 
 
2. Aquest servei inclou: 
 
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que inclou la modalitat social (SAD) i la 
modalitat dependència (SAD DEPENDÈNCIA). 
 
b) El Servei de Teleassistència Domiciliària o Servei de les tecnologies de suport i 
cura. 
 
c) Serveis Complementaris d’Atenció a Domicili, que inclou:  
 

c.1) Servei d’Àpats a Domicili 
 
c.2) Servei de Banc de Productes de Suport per a l’autonomia personal 

 
 
Article 2. Objecte del preu públic. 
 
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del següents serveis: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili. Consisteix en l’atenció a la persona que es 
presta al seu domicili, actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic i 
altres accions recollides al pla d’atenció social individual.  
 
b) Servei de teleassistència domiciliària. Contempla dues modalitats: 
Teleassistència Bàsica i Teleassistència Avançada. Té com a objectius 
l’acompanyament a persones en situació de fragilitat o dependència durant les 24 
hores del dia els 365 dies de l’any. 
 
c) Serveis Complementaris d’Atenció a Domicili:  
 
c.1) Servei d’Àpats a Domicili. Té com a objecte assegurar que les persones 
amb manca d’autonomia personal, temporal o permanent, puguin rebre al domicili 
com a mínim un àpat diari. 
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c.2) Servei de Banc de Productes de Suport per a l’autonomia personal. Té 
com a objecte facilitar l’accés a material de suport o ajudes tècniques, a través de 
la forma de préstec, de caràcter temporal i revisable, segons les necessitats de 
l’usuari/a. 
 
Article 3. Obligats al pagament. 
 
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació d’algun dels 
serveis de l’article 1 o aquelles que resultin beneficiades per la realització de 
l'activitat assistencial que constitueix l'objecte dels Serveis d’atenció social en 
l’entorn domiciliari.  
 
Article 4. Indicadors de referència. 
 
1. De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, el Consell 
Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà 
en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als 
efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, 
l’administració competent fixarà un indicador de referència. 
 
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial 
publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la 
sentència de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011, es mantenen per 
considerar-se tècnicament adequats després de diversos anys d’implementació 
d’aquest model de copagament. 
 
2. L’indicador de referència per al càlcul del co-pagament és l'indicador de renda de 
suficiència (IRSC) anual establert a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, que es fixa periòdicament per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, que sigui vigent en cada exercici.  
 
3. L’indicador de referència per al Serveis d’Ajuda a domicili (SAD SOCIAL i SAD 
DEPENDÈNCIA) és el que determina el Departament de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Contracte-Programa en matèria de serveis 
socials pel període 2022-2025. 
 
4. L’indicador de referència per al Servei de teleassistència, en ambdues 
modalitats, es determina pel conveni vigent amb el DIPSALUT, per a la prestació 
dels serveis de teleassistència a les comarques gironines, on l’Ajuntament de 
Banyoles, hi està adherit a través del Consell Comarcal d’El Pla de l’Estany.  
 
5. L’indicador de referència per al Servei de Banc de Productes de Suport per a 
l’autonomia personal és el que es determina pel Conveni de cooperació entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt per al desenvolupament del Servei de 
Productes de Suport i Teràpia Ocupacional de 14 de setembre de 2018, conveni al 
qual l’Ajuntament de Banyoles està adherit a través de l’ens comarcal. 
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Article 5. Càlcul de la capacitat econòmica i sistema de co-pagament. 
 
1. En relació al Servei d’Ajuda a domicili (SAD SOCIAL i SAD DEPENDÈNCIA): 
 
Per al càlcul de la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament es 
tindran en compte els següents ingressos, que es consideren rendes gravables: 
 

a) Rendes de treball (sous, prestacions atur, pensions, plans de pensions i 
mutualitats, pensions compensatòries) a les quals s’hi aplicarà la fórmula 
de  multiplicació per 14 mensualitats i el resultat es divideix per 12 , a 
efectes de disposar de la quantitat neta mensual d’ingressos.  
b) Rendes de capital mobiliari (dividends i interessos, fons de pensions, 
societats limitades, assegurances, drets  primes de capital), 
c) Rendes de capital immobiliari (Arrendaments bens urbans i rústics, 
cessió drets reals) 
d) Rendes d’activitats econòmiques i professionals, 
e) Rendes de règims especials (herències, rendes de societats civils...). 

 
A efectes d’establir l’ingrés per unitat familiar, aquests ingressos es dividiran entre 
els membres de la Unitat Familiar, d’acord amb el que s’estableix en la regulació 
municipal i específicament en el REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A 
L’ENTORN DOMICILIARI (SAED) en matèria de serveis socials a l’hora de 
comptabilitzar la unitat familiar. 
 
Per a establir el co-pagament s’utilitza la següent fórmula, on s’estableix una 
aportació mínima de 2,50 €/hora: 
 

 PREU / HORA 
CO-PAGAMENT 

MINIM 

S
A

D
 S

O
C

IA
L
 I

 S
A

D
 

D
E
P

E
N

D
È
N

C
IA

 

1.Valoració dels ingressos Unitat Familiar: 

 Ingressos totals mensual 

 Menys 33% despeses mensuals habitatge (lloguer / hipoteca) 

 Dividit x nombre membres unitat familiar 

 Resultat + 1% = co-pagament preu/hora 

2.Valoració d’estalvis bancaris: 

 Menys de 17.999,99€ = no es valora 

 Més de 18.000,00 €: increment de 0,60 €/hora per cada 

6.000,00 € 

Aportació 

mínima de co-

pagament:  

2,50 €/hora 
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2. En relació al Servei de Teleassistència Domiciliària o Servei de les 
tecnologies de suport i cura: 
 
Per al càlcul de la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament es 
tindran en compte als ingressos que es consideren rendes disponibles, essent la 
suma dels ingressos econòmics de les persones beneficiaries i els seus respectius 
cònjuges o parelles que convisquin en el mateix domicili, que provinguin del treball 
i/o del sistema de pensions. No es tindran en comptes les rendes de capital 
mobiliari i immobiliari.  
 
A efectes d’establir l’import d’ingressos de la persona usuària, l’import de la unitat 
familiar de convivència es dividirà entre el total de les persones d’aquest unitat 
familiar de convivència, d’acord amb allò establert en el REGLAMENT REGULADOR 
DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A L’ENTORN DOMICILIARI (SAED). 
 

CÀLCUL DE RENDA DISPONIBLE 

 Suma ingressos econòmics (1) de la persona beneficiària+ 

cònjuge/parella 

 Dividit pel nombre de persones que integren a unitat familiar 

de convivència 

(1) S’exclouen del càlcul rendes de capital mobiliari i immobiliari  

 
Per a establir el co-pagament s’utilitza la següent fórmula : 
 

INTERVAL D’INGRESSOS ECONÒMICS % CO-PAGAMENT 

Menor o igual a 1.7 l’IRSC 0% del preu 

Major a 1.7 l’IRSC 100% del preu 

 
El barem d’aplicació s’estableix a l’apartat 6.2.3 del Conveni de col·laboració 
interinstitucional entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (DIPSALUT) i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, pel que al Servei de 
Teleassistència Domiciliària.  
 
El preu del Servei de Teleassistència Avançada inclou també la prestació del Servei 
de Teleassistència Bàsica. 
 
3. En relació al Servei d’Àpats a Domicili: 
 
Per al càlcul de la capacitat econòmica de la persona obligada al pagament es 
tindran en compte els següents ingressos, que es consideren rendes gravables: 
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a) Rendes de treball (sous, prestacions atur, pensions, plans de pensions i 
mutualitats, pensions compensatòries) a les quals s’hi aplicarà la fórmula 
de  multiplicació per 14  mensualitats i el resultat es divideix per 12 , a 
efectes de disposar de la quantitat neta mensual d’ingressos. 
b) Rendes de capital mobiliari (dividends i interessos, fons de pensions, 
societats limitades, assegurances, drets  primes de capital) 
c) Rendes de capital immobiliari (Arrendaments bens urbans i rústics, 
cessió drets reals)  
d) Rendes d’activitats econòmiques i professionals 
e) Rendes de règims especials (herències, rendes de societats civils...). 
 

A efectes d’establir l’ingrés per unitat familiar, aquests ingressos es dividiran entre 
els membres de la Unitat Familiar, d’acord amb el que s’estableix en la regulació 
municipal i específicament en el REGLAMENT REGULADOR DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A 
L’ENTORN DOMICILIARI  (SAED) a l‘hora de comptabilitzar la unitat familiar. 
 
Per a establir el co-pagament s’utilitza la següent fórmula, referenciada a 
l'indicador de renda de suficiència (IRSC): 
 

Interval d’Ingressos 
econòmics 

% Copagament 

Igual o menor a l’IRSC 30% 

1 IRSC a 1,7 de l’IRSC 50% 

Major a  1,7 de l’IRSC 70% 

 
4. En relació al Servei de Banc de Productes de Suport per a l’autonomia 
personal: 
 
Per a l’ús d’aquest servei s’aplica el co-pagament, en funció de si el preu del producte 
de suport sol·licitat és superior o inferior a l’import de 300,00 €, i per tant no es té en 
compte la capacitat econòmica de la unitat familiar.  
 
Els preus públics venen determinats pel Conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt per al desenvolupament del Servei de Productes de 
Suport i Teràpia Ocupacional de 14 de setembre de 2018, conveni al qual 
l’Ajuntament de Banyoles està adherit a través de l’ens comarcal. 
 
En l’apartat tercer, de l’esmentat conveni s’estableix: 
 

IMPORT COMPRA PRODUCTE CO-PAGAMENT A APLICAR 
Productes de suport amb un preu de 

compra inferior a 300,00 € 
co-pagament mensual és de 0,00 € 
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Productes de suport amb un preu de 

compra igual o superior a 300,01 € 
co-pagament mensual és de 30,00 € 

 
Els preus públics per a l’ús dels productes de suport del banc inclouen els costos del 
producte (cost d’adquisició al mercat privat, vida útil i rotació dels productes), servei 
logístic (transport, manteniment/reparació/substitució) i cost del serveis professional 
(valoració, intervenció, seguiments).  
 
Els productes existents al Banc de productes de suport i l’import de co-pagament 
mensual a aplicar són els següent:  
 

PRODUCTES BANC SUPORT AUTONOMIA 
Import co-pagament 

mensual a aplicar 

Matalàs antiescares Gratuït 

Accessoris adaptació i seguretat llit Gratuït 

Accessoris adaptació bany Gratuït 

Bastons/Crosses  Gratuït 

Caminador Fix / Rodes Gratuït 

Caminador amb rodes Gratuït 

Coixí antiescares Gratuït 

Cadira multifunció mobilitat 30,00 € 

Grua de Bipedestació  30,00 € 

Grua de Sedestació 30,00 € 

Cadires roda 30,00 € 

Llit articulat 30,00 € 

 
 
Article 6. Preu públic màxim exigible. 
 
L’indicador del preu màxim per a cada servei és el següent:  
 

SERVEIS segons modalitats PREU MÀXIM 

Servei bàsic d’ajuda a domicili a persones amb 
necessitat socials o d’autonomia (Sad Social/Sad 
Dependència ) 

  

Servei bàsic d’ajuda a domicili: atenció personal 19,45 €/hora 
Servei bàsic d’ajuda a domicili: atenció personal de dilluns 
a divendres 23,69 €/hora 
Servei bàsic d’ajuda a domicili: atenció personal 
diumenges, festius i oficials i horari festius nocturns 23,69 €/hora 
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Servei bàsic d’ajuda a domicili: atenció personal en horari 
nocturn 23,69 €/hora 
Servei bàsic d’ajuda a domicili:  suport a la llar (només 
dies laborables) 19,45 €/hora 

Servei de les tecnologies de suport i cura 
(teleassistència)  
Teleassistència Bàsica  13,00 €/mes 

Teleassistència Avançada 15,08 €/mes 

Servei d’Àpats a domicili  
 

Àpats a domicili 8,00 €/àpat 

Servei de banc de productes de suport  
 

Aparells de cost d'adquisició igual o inferior a 300,00 € Gratuït 

Aparells de cost d'adquisició igual o superior a 301,00 € 30,00 €/mensual 

 
 
Article 7. Participació de l’usuari/a en el sosteniment dels serveis i 
situacions excepcionals.  
 
1. Els i les usuaris/es dels serveis socials participaran del preu públic en el 
percentatge o import que es determini en l’informe social realitzat per part del 
personal tècnic de referència atenent la situació sòcio-econòmica de la persona 
sol·licitant del servei, atenent especialment a situacions d’urgència social, serveis 
que s’atenguin famílies amb menors en situació de risc social i l’ús simultani d’altres 
serveis d’atenció a la persona per part de l’usuari/a o de la seva parella  
 
2. De manera excepcional, els i les usuaris dels serveis objecte d’aquests preus 
públics que no estiguin exempts del pagament podran acollir-se a unes condicions 
específiques en aquells casos en els quals concorrin circumstàncies excepcionals 
que comportin una situació de risc social i/o sanitari greu a través de l’acreditació 
de necessitat i l’informe tècnic corresponent. Aquestes situacions seran temporals i 
revisables, i hauran d’estar degudament justificades mitjançant informe social emès 
pel tècnic/a corresponent i aprovat pel o la responsable de l’Àrea municipal de 
Serveis socials. 
 
Article 8. Meritació i pagament. 
 
1. La quota per als serveis d’atenció social en l’entorn domiciliari es meritarà quan 
s’iniciï la utilització del servei que constitueix l’objecte de la present ordenança. 
 
2. El preu públic dels serveis objecte d’aquesta ordenança s’exigirà a mesos 
vençuts o proporcional al període que s’ha utilitzat el servei, i el pagament es farà 
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durant els deu primers dies de cada mes natural transcorregut el mes en el que 
s’ha prestat el servei. 
 
3. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, que 
sol·licitarà l’interessat/da a les oficines municipals. 
 
Article 9. Impagament. 
 
1. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran pel procediment en via de 
constrenyiment que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de 
demora.  
2. En cas de necessitat imperiosa que justifiqui l’impagament el treballador/a social 
referent farà informe-proposta d’exempció o de retard personal del deute contret. 
 
Article 10. Legislació supletòria. 
 
En tot allò no previst regirà l’Ordenança General de Preus Públics Municipals i 
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
Disposició Addicional. Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de 
referència. 
 
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), als 
efectes de determinar els trams de renda i la quota màxima prevista per a 
cadascun dels serveis, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent 
a la seva publicació oficial. 
 
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els demés indicadors de referència 
previstos a l’article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l’ordenança. 
 
Disposició transitòria. 
 
Es formula una moratòria màxima de 12 mesos pels expedients socials que ja tenen 
drets i/o contractes assistencials en relació als serveis objecte d’aquesta ordenança 
aprovats per l’ens comarcal amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’ordenança 
municipal per tal d’adequar-los als preceptes d’aquesta ordenança, atès el 
procediment d’establiment dels serveis socials com a servei públic i l’inici de la 
prestació efectiva del servei. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop publicada íntegrament al Butlletí Oficial 
de la Província tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació per part de l’òrgan corresponent. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  



 
 
 
 

32 

 

Vots a favor (10) 

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
Abstencions  (7) 

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=59m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=59m27s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=59m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO 
TRIBUTARI DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE (expedient X2022012478). 

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

D’acord amb el estableix l’apartat 6 de l’article 20 del RDL 1/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Ple 
de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2018, va aprovar 
l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
del servei de distribució i subministrament d’aigua potable, perquè la prestació del 
servei es realitza mitjançant gestió indirecta per concessió a la societat AIGÜES DE 
BANYOLES, SAU i aquesta percep contraprestacions econòmiques establertes 
coactivament.  
 
El dia 9 de novembre de 2022 (Registre E2022018686) el director-gerent de la 
societat AIGÜES DE BANYOLES, SAU, presenta a consideració de l’Ajuntament de 
Banyoles l’estudi justificatiu de les tarifes de venda d’aigua potable que es 
requereixen per al manteniment de l’equilibri econòmic de l’explotació del servei i la 



 
 
 
 

33 

 

seva correcta prestació i proposa un increment lineal de la tarifa del preu de l’aigua 
del 4% per tal de fer front als costos derivats de la inflació i per tal de garantir la 
correcta prestació de servei, el manteniment dels nivells d’inversió anual previstos, 
així com la sostenibilitat de les bonificacions per a les famílies considerades 
vulnerables. 
 
Consten en l’expedient informes emesos per la Secretària Municipals i per la 
Tècnica de Gestió Tributària adscrita a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
de Banyoles. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de distribució i 
subministrament d’aigua potable, que figuren com a document annex I del present 
acord. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació de l’Ordenança pel termini de 
trenta dies hàbils, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, per tal que els interessats puguin 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i suggeriments que considerin 
oportuns. Si  
no es formula cap reclamació o suggeriment durant l'esmentat termini, i sempre i 
quan s’hagi obtingut l’informe de la Comissió de Preus de Catalunya, l’ordenança 
quedarà aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord plenari. 
 
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la 
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i 
Bon Govern.  
 
Quart.- Trametre el present acord d'aprovació inicial, juntament amb la 
documentació obrant a l’expedient, a la Comissió de Preus de Catalunya, per a 
l’obtenció del corresponent informe. 
 
Cinquè.- La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor un cop publicada 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província tal com disposa l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació per part de l’òrgan corresponent. 
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ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 
SERVEI DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
(X2022012478) 
 
Es modifiquen els següents articles: 
 
 Article 4.1 Quotes de la prestació. Es modifiquen les tarifes dels apartats 1, 

2, 3.7 i 3.9 que s’incrementen en un 4%, que quedarà redactat tal i com 
segueix: 

 
Article 4.1. La quota de la prestació del servei consistirà en una quantitat determinada 
individualment en funció del consum d’aigua i d’acord amb el quadre següent: 
 

CONCEPTE TARIFES 
  

1. QUOTES MENSUALS FIXES DE SERVEIS   

1.1. Conservació de comptador per abonat  1,5095 € 
   

2. QUOTES PER CONSUM D'AIGUA   

2.1. Consums domèstics:   

2.1.1. Bloc 1r.- Per a consum inferior o igual a 10 m3/mes.   

  
Mínim de consum o per unitat de consum: 10 
m3/mes/abonat 0,7530 €/m3 

2.1.2. Bloc 2n.- Per a consums compresos entre 10.01. i 16 
m3/mes/abonat 1,0372 €/m3 

2.1.3. Bloc 3r.- Per a consums superiors a 16 m3/mes/ 
abonat 1,4663 €/m3 

2.2. Consums industrials 0,9640 €/m3 

   

3. ALTRES SERVEIS NO TARIFARIS   

 (...)  

3.7. Lloguers comptador:   

3.7.1. Lloguer comptador de 15 mm 1,0415 € 

3.7.2. Lloguer comptador de 20 mm 1,1312 € 

3.7.3. Lloguer comptador de 25 mm 1,2984 € 

3.7.4. Lloguer comptador de 30 mm 2,1088 € 

3.7.5. Lloguer comptador de més de 30 mm 5,2322 € 

 (...)  

3.9. 
Manteniment Boques d’Incendis Equipades (IPF) 

6,5462 
€/Unitat/mes 
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 Article 5.2 Meritació i període impositiu. Es modifica el període impositiu que 

passarà a ser el mes natural enlloc de l’any natural. L’apartat 2 de l’article 5 
quedarà redactat tal i com segueix:  

 
Article 5.2. Un cop establert i en funcionament l’esmentat servei, les quotes es 
meritaran el primer dia del període impositiu que coincidirà, amb caràcter general, 
amb el mes natural excepte en els supòsits d’inici o cessament de la prestació del 
servei, supòsit en què la quota es prorratejarà per dies naturals. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (9) 

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

Vots en contra  (7) 

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
Abstencions (1) 
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=60m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=60m15s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=61m07s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=64m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=67m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=68m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=70m37s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=70m56s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=78m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau. 

 
II 

PART DE CONTROL 
 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

9. MOCIÓ PRESENTADA PELS  GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER 
CATALUNYA-BANYOLES, D’ERC-JUNTS PER BANYOLES, DE SUMEM 
BANYOLES-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA I DE CONVIVÈNCIA I  PROGRÉS, 
PER A LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
(expedient X2022012885). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que 
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així:  

L’autonomia local és un dret constitucional que s’atorga als municipis per a la gestió 
dels seus interessos. Aquesta es garanteix atorgant-los personalitat jurídica plena, 
atribuint als ajuntaments, conformats pels alcaldes i alcaldesses i regidors i 
regidores, el seu govern i l’administració. 

Els Ajuntaments, i els ens locals en general, formen part de la xarxa institucional 
del nostre país i cal que també esdevinguin, en un sentit ampli, govern, basant-nos 
en el principi de subsidiarietat que implica l’exercici de les competències dels 
poders públics més pròxims a la ciutadania, recollit a la Carta Europea d’Autonomia 
Local del 15 d’octubre de 1985, subscrita per l’Estat Espanyol en 1988.  

Durant aquests 43 anys de democràcia local, l’arquitectura institucional i 
pressupostària dels governs locals no ha tingut grans variacions. El procés, inacabat 
de descentralització de l’Estat en el sistema autonòmic, no ha arribat amb el mateix 
impuls als municipis. Des d’aquesta perspectiva, per poder exercir l’autonomia local 
és imprescindible disposar dels mitjans necessaris i, sense garantir la suficiència 
financera de l’administració local, queda desvirtuada l’autonomia local.  

Malgrat que l’article 142 de la CE estableix que les hisendes locals hauran de 
disposar dels mitjans suficients per al desenvolupament de les funcions que la llei 
atribueix a les corporacions locals, i es nodrirà fonamentalment dels tributs propis i 
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de la participació en els de l’Estat i les Comunitats Autònomes, aquesta suficiència 
financera ha anat minvant progressivament, i amb ella l’autonomia local real. 

Una gran estocada al principi d’autonomia local a través de la limitació de 
l’autonomia pressupostària es va produir amb la reforma de l’article 135 de la CE i 
la posterior aprovació de la Llei Orgànica 2/1012 de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que disposava que l’elaboració, aprovació i 
execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos 
de les administracions públiques havien d’estar sotmeses al principi d’estabilitat 
pressupostària. 

Aquesta nova llei exigia noves adaptacions de la normativa bàsica en matèria 
d’administració local per aplicar adequadament els principis d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera o eficiència en l’ús dels recursos públics 
locals. És per això que es va aprovar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, coneguda com a LRSAL.  

El preàmbul de l’LRSAL pretenia aquesta reforma amb els objectius de clarificar les 
competències municipals per evitar duplicitats, racionalitzar l’estructura 
organitzativa de l’administració local d’acord amb els principis d’eficiència, 
estabilitat i sostenibilitat financera, garantir un control financer i pressupostari més 
rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions 
administratives desproporcionades. 

La realitat és que l’LRSAL no ha estat una norma transformadora, en el sentit de 
modernitzar el règim local, sinó que la finalitat que es perseguia era garantir que 
les entitats que conformen l’administració local no generaven dèficit estructural 
limitant la despesa pública a través també de la limitació de competències. Això 
afecta de ple a l’autonomia local que queda subordinada a la situació financera del 
municipi, generant desigualtat bàsica en els ciutadans i ciutadanes. 

Per altra banda, l’article 27 de l’LRSAL especifica en quines condicions es pot 
delegar en els municipis l’exercici de competències de l’Estat i de les CCAA. 
Aquestes delegacions requereixen els mitjans personals, materials i econòmics que 
l’administració delegant ha d’assignar als municipis sense que suposi una major 
despesa per a les administracions públiques.  

Tot i el redactat d’aquest article i la voluntat de l’LRSAL, en poques ocasions els 
municipis reben els mitjans personals, materials i econòmics adequats per assumir 
la delegació de competències d’altres administracions superiors, costejant també 
amb recursos propis les necessitats de la seva ciutadania.  

A aquesta situació de dificultats estructurals de finançament del món local i de la 
limitació de la seva autonomia, cal sumar-hi un seguit de situacions que s’han 
produït en els darrers anys, i que han agreujat el moment actual:  

 El món local ha afrontat des de la primera línia de batalla una pandèmia que ha 
requerit molts esforços econòmics per atendre les necessitats de la ciutadania. 
Des del primer moment, els ajuntaments i ens locals van estar al capdavant 
proporcionant material preventiu, realitzant neteges intensives i acompanyant 
les necessitats de la ciutadania més vulnerable, fins a la segona fase, 
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d’acompanyament a la recuperació de les conseqüències econòmiques de la 
pandèmia en les nostres viles i ciutats.  
 

 La Sentència del TC sobre l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (plusvàlua) ha generat també un trasbals a les economies 
locals. La sentència obliga a la modificació de l’impost, amb un impacte 
econòmic important per a les administracions locals que, per una banda, ha de 
retornar les liquidacions que no tenien un caràcter ferm i, per l’altra, deixa 
exemptes de tributació moltes transmissions. Cal recordar que l’impost de la 
plusvàlua és la segona major font d’ingressos pels ajuntaments, per darrere de 
l’impost sobre els béns immobles (IBI).  

 
 En el cas de Catalunya suposa de mitjana el 13,71% dels ingressos per 

impostos directes dels ajuntaments, tot i que n’hi ha que estan molt per sobre 
d’aquest percentatge, com Castelldefels (34,6%), Malgrat de Mar (34,4%), 
Pineda de Mar (24,8%), Santa Coloma de Cervelló (23,3%), Sitges (21,1%) o 
Cornellà (19,1%), per posar alguns exemples.  
 

 Fruit de la guerra a Ucraïna, la factura energètica dels ajuntaments ha 
augmentat una mitjana del 30%, dificultant el pagament d’aquest augment en 
el pressupost del 2022 i fent gairebé impossible assumir-lo en els pressupostos 
del 2023. A aquesta situació cal afegir la derivada de l’encariment de les 
matèries primeres, que provoca un major cost en les inversions municipals i que 
fa que en nombroses ocasions les licitacions quedin desertes, o un cop 
adjudicades les empreses no puguin desenvolupar-les.  

 
 L’augment de l’IPC, que se situa en el mes d’octubre en el 7,3%, impacta de 

forma directa en la confecció dels pressupostos municipals del 2023. Per altra 
banda, l’acord del Govern de l’Estat amb els funcionaris públics per afrontar 
aquest augment del cost de la vida, es trasllada al capítol 1 de tots els 
ajuntaments i ens locals, amb una pujada addicional per aquest any de l’1,5% 
per compensar la inflació -que se suma al 2% ja aprovat en els pressupostos de 
l’Estat del 2022-, i un augment del 2,5% per l’any 2023, sense rebre més 
recursos per part de l’Estat per afrontar aquest increment. 

 
 En les darreres setmanes, el Banc Central Europeu (BCE) ha augmentat els 

tipus d’interès bancari per tal de controlar la inflació. En octubre l’augment ha 
estat en 75 punts bàsics, situant el tipus de referència principal en el 2%. Tot 
apunta que aquest augment no serà el darrer, com ja ha avisat el BCE. Aquest 
increment repercuteix en un augment de la despesa dels ajuntaments 
endeutats, o el que es vulguin endeutar per afrontar inversió necessària en els 
seus municipis.  

 
 També en els darrers anys, tant el Govern central com el Govern de la 

Generalitat de Catalunya han dedicat esforços a l’aprovació de legislació amb 
afectació a l’administració local, sense garantir l’adequat finançament perquè 
aquesta pugui complir amb les obligacions que li són traslladades.   
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Finalment, i en relació amb el Fons de Cooperació Local, fa pocs dies la conselleria 
de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya ha avançat que en el 2023 
s’incrementarà un 10% de mitjana aquest fons per a ajuntaments, consells 
comarcals i entitats municipals descentralitzades. La Federació de Municipis de 
Catalunya considerem del tot insuficient aquesta proposta, tenint en compte que el 
Fons de Cooperació Local va arribar al seu màxim l’any 2010, amb una dotació de 
156 M€. En el 2012 es va reduir a 124 M€, on gairebé s’ha mantingut sense 
variacions en els darrers deu anys. En l’any 2022 va augmentar als 136 M€ (per 
sota dels 139 M€ del 2011). Per tant, aquesta proposta d’increment del 10% ni tan 
sols ens situa en la dotació de l’any 2010. És evident que aquest augment dels Fons 
de Cooperació Local no respon a les necessitats actuals dels nostres municipis i que 
s’ha de revisar de manera urgent, transitant cap a un sistema que garanteixi el 
principi d’equitat interterritorial.  
 
Per posar fi a les dificultats econòmiques d’una ja minvada hisenda local i assolir 
l’autonomia local real que preveu la normativa i donar resposta de forma justa i 
igualitària a les necessitats del segle XXI dels nostres veïns i veïnes, l’assemblea 
general de la Federació de Municipis de Catalunya, celebrada el passat dia 4 de 
novembre de 2022, va aprovar per unanimitat la resolució que es reprodueix en 
aquest text en forma de moció.  

Per tot això, els grups municipals de Junts per Catalunya-Banyoles, d’ERC-Junts per 
Banyoles, de Sumem Banyoles-Alternativa municipalista i de Convivència i Progrés 
de l’Ajuntament de BANYOLES proposem al Ple l’adopció del següent 

ACORD 

Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat:  

a) Considerant que per al 2023 les transferències en el marc del model de 
finançament preveuen un increment d’un 3% en relació amb el 2022, 
sol·licitem al govern de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor 
dels ens locals per donar resposta a l’augment de despeses vinculat, 
directament o indirectament, a l’increment de costos de l’energia. 

b) Que es realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua 
d’ingressos provocada per la sentència del TC en referència a l’impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tant per les 
devolucions realitzades com per les conseqüències de la reforma normativa. 

c) La creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el 
finançament dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% pel 
2022.  

d) La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local.  

e) Tot i que en els darrers anys s’han augmentat l’import de les transferències 
realitzades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures 
tributàries que incideixen en el model de finançament i la voluntat del 
Govern de l’Estat, la realitat és que ha estat insuficient per a cobrir ni tan 
sols les noves necessitats de despeses dels ens locals Per això, és necessari 
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que es revisi definitivament el finançament local per fer possible el mandat 
constitucional d’autonomia local.  

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya:  

a) Que actualitzi i revisi els fons de cooperació local a les necessitats actuals 
dels ens locals de Catalunya.  

b) Que generi un Fons de Cooperació Local Extraordinari que cobreixi els 
increments dels costos derivats de la inflació. 

c) Que presenti en la present legislatura la Llei de Governs Locals i la Llei de 
Finances Locals per recuperar el principi d’autonomia local i els recursos 
suficients per a dur-la en plenitud. 

d) Que quan es produeixi una delegació de competències en els municipis, es 
faci garantint els recursos necessaris perquè puguin ser desenvolupades 
sense generar cap cost a les administracions locals.  

Tercer.- Sol·licitar a les Diputacions: 

a) Que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de 
subministraments energètics dels ajuntaments que han de suportar les 
administracions locals. 

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés dels 
Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, a la 
Diputació catalana corresponent del territori i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.  

La Moció, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=82m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=82m48s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=85m20s 
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Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=85m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=85m44s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=92m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=96m50s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=98m35s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=100m33s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=102m09s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=103m21s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=103m46s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=104m00s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=106m39s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=109m07s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=111m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=111m57s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=114m48s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=121m42s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=124m10s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AW7TQugJIM0&t=10s#t=126m17s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:10 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de 
novembre  de 2022 ha quedat en 42 pàgines. 
 


