
 
 

 
 

Expedient: X2022000280 
 

ACTA DE LA SESSIÓ  

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de març  de 2022 
Hora d’inici: 21.00 h 
Hora de fi: 23.42 h 
Lloc: virtual  
 
Hi assisteixen: 

Josep Companys Güell, alcalde 
Susana Caballero Espuña, regidora 
Narcis Feixas Balcells, regidor 
Marc Pages Rubies, regidor 
Cristina Maria Capo Piris, regidora 
Jaume Berga Clota, regidor 
Sandra Batlle Torrenta, regidora 
Armand Planas Buxeda, regidor  
David Ivan Najera Conesa, regidor 
Sabina Mercadal Calzada, secretària accidental 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR 
 
El senyor Alcalde president pren la paraula i sotmet a votació l’acta PLE202100008, 
sessió ordinària, de 29 de novembre de 2021.  
 
RESULTAT  
 
Aprovada l’acta per 9 vots a favor, unanimitat (Armand Planas Buxeda, Cristina Maria 
Capo Piris, Jaume Berga Clota, Josep Companys Güell, Marc Pages Rubies, Narcis 
Feixas Balcells, Sandra Batlle Torrenta, Susana Caballero Espuña i David Ivan Najera 
Conesa). 
 

2.0.- INFORMACIONS D'ALCALDIA I REGIDORIES DE L'EQUIP DE GOVERN 

El senyor Alcalde president pren la paraula i informa del següent:  
 
 
S’agraeix a la treballadora municipal Sabina Mercadal que hagi assumit les funcions 
de secretaria intervenció des del dia 16 de febrer d’enguany fins el dia que 
s’incorporarà el secretari que ocuparà la plaça amb caràcter interí. Durant aquest 
període, també ha continuat desenvolupant les seves tasques habituals de 



 
 

 
 

comptabilitat, i tràmit dels expedients de llicències urbanístiques i d’activitats, però amb 
menor dedicació. 
 
El dia 14 de març de 2022 van tenir lloc les proves selectives per proveir amb caràcter 
interí el lloc de treball de la secretaria de la corporació. Prèviament, es va oferir 
aquesta plaça en comissió de serveis per si algun funcionari d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional volia optar-hi en comissió de serveis, però no es va 
rebre cap sol·licitud al respecte. El dia 14 de març de 2022 es van presentar quatre 
aspirants a les proves. Un va ser no apte al no superar la prova teòrica i una altra va 
ser no apte al no superar la prova pràctica. L’aspirant que va quedar en primer posició 
es diu Marc Poveda Mayans, i actualment és Secretari d’un municipi de la comarca del 
Moianès. Està interessat a proveir el lloc de treball de la secretaria, i s’incorporarà a 
treballar a l’Ajuntament el dia 4 d’abril de 2022. 
 
La situació de la pandèmia del Covid 19 va millorant. Les dades de Santa Pau són 
bones des de fa dies, i esperem recuperar la normalitat ben aviat. 
 
El dia 6 de març de 2022 va arribar un grup de refugiats ucraïnesos a l’Alberg 
Rocacorba del veïnat del Sallent. El gestiona la mateixa entitat que gestiona El Collell. 
Són unes 55 persones, dones, nens i nenes. Alguns van marxar l’endemà de la seva 
arribada a casa d’alguns coneguts que viuen a la resta de l’estat espanyol. Està previst 
que a mitjans d’abril es traslladin a un altre equipament de la mateixa entitat que 
gestiona l’Alberg Rocacorba, situat a les rodalies de Girona. S’ha intentat fer una visita 
per part d’algun membre de l’Ajuntament pràcticament a diari per comprovar com 
estan. Agraeixen les mostres de solidaritat i ajuda que han rebut del poble de Santa 
Pau. Des del Consorci d’acció social de la Garrotxa i la Creu Roja els van fent un 
seguiment de les seves necessitats. De moment els infants van seguint les classes 
telemàticament  o bé hi ha alguna persona del grup que els n’ha impartit algunes. 
Una família amb dos nens ha estat acollida a un mas del municipi on fa disset anys 
que hi resideix un ciutadà procedent d’Ucraïna. Aquests infants han estat escolaritzats. 
La Directora de l’Escola Joan Maragall ha manifestat que ha estat una experiència 
molt enriquidora per la resta d’alumnes del centre. 
 
S’han iniciat les obres de millora de l’accessibilitat a Can Passavent, a la zona del 
Croscat, a càrrec de la Generalitat de Catalunya. El pressupost és de 700.000,00 
euros, els assumeix en la seva totalitat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.  
 
Està previst unes obres de remodelació de l’aparcament de Can Serra d’aquí uns 
mesos, amb un pressupost de entre 600.000,00 i 700.000,00 euros a càrrec 
íntegrament del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es millorarà l’espai, i es 
guanyaran algunes places d’aparcament. L’Ajuntament demanarà a la Generalitat que 
s’iniciïn les obres passada la tardor. 
 
S’ha continuat amb l’estesa de la xarxa de subministrament d’aigua al municipi, fent 
arribar el subministre a cinc masies de la zona de La Cot. Properament està previst la 
portada d’aigua a sis masies de la zona del Croscat i Can Passavent. 
 
També s’estan realitzant obres de millora de l’aparcament del Centre cívic de Santa 
Pau. S’ha reordenat l’espai, i està pendent millorar la senyalització i l’enllumenat. S’ha 
arribat a un acord amb el propietari del solar adjacent per tal d’ampliar i disposar de 



 
 

 
 

vint-i-cinc places més d’aparcament. D’aquesta manera tindríem ben dimensionat 
aquest aparcament durant uns anys. 
 
Avui finalitza el termini d’exposició al públic del projecte executiu d’obres per la 
instal·lació de l’antena de telefonia mòbil que donarà servei a les zones de Can Xel, La 
Cot, la Fageda i Ca la Guapa. De moment no s’han presentat al·legacions. Tenim els 
plecs preparats, i es preveu al llarg de la propera setmana treure a licitació l’obra. 
 
L’Alcalde exposa que es treballa per les autocaravanes. Es calcula que aquest tipus de 
turisme ha augmentat un 400% a nivell de tot Europa. S’ha contactat amb els 
càmpings del municipi i amb el Patronat de turisme. Està previst oferir una plataforma 
accessible des de les pàgines web de Visit Santa Pau, l’Ajuntament i Turisme Garrotxa 
per fer les reserves prèvies a les pernoctacions. La capacitat seria per vint-i cinc 
autocaravanes. S’oferirà en breu, per evitar aglomeracions durant la Setmana Santa. 
S’han redactat unes normes d’ús i de gestió de deixalles. De moment l’accés serà 
gratuït, però no es descarta aprovar un preu públic en un futur. 
Aquest tema s’havia parat perquè fa uns mesos una persona havia manifestat que 
volia iniciar una activitat de gestió d’una zona d’autocaravanes. Fa dues setmanes va 
comunicar que desistia. No podem prohibir l’accés de les autocaravanes però s’ha de 
regular d’acord amb els càmpings i el Patronat de turisme.  La plataforma de reserves 
inclourà publicitat dels càmpings i del Patronat de turisme. 
 
El dia 26 de març de 2022 finalitza el Programa de Garantia Juvenil. La persona està 
contractada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i la compartim amb l’Ajuntament de 
Mieres. S’agraeix la feina feta per la Sra. Zakia El Hammach. Es van reconduir les 
tasques inicialment atribuïdes, però se la felicita per la feina feta. 
 
Es desitja molta sor a la Núria López en la participació del programa de TV3 Eufòria. 
Des de l’Ajuntament s’ha contactat amb la família i el grup de fans davant la possibilitat 
qu s’organitzi un autocar per anar a veure alguna gala del programa a Barcelona. 
 
Es demanaran dues subvencions del Pla a l’acció de la Diputació de Girona: 

- Per instal·lar plaques fotovoltaiques al sostre del Centre cívic de Can Blanc 
amb uns 20 Kw de potència. 

- I la segona per la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctrica davant del Centre 
cívic de Can Blanc o a la part del darrera del Local social de Sant Pere i Santa 
Agnès. 

També es sol·licitarà una subvenció per acabar de substituir unes 70 lluminàries Led. 
En els darrers anys s’ha substituït aproximadament 1000 lluminàries, fet que suposa 
un important estalvi econòmic i energètic. 
 
El proper diumenge es celebra la Fira del Fesol, que es va endarrerir respecte la data 
habitual en motiu de la pandèmia. La previsió meteorològica és bona. Es convoca a 
tots els regidors a les 10.30h al mirador de Can Pauet, per qui vulgui assistir-hi. 
Enguany no es farà entrega del fesol d’or, perquè s’ha optat per homenatjar als 
organitzadors d’edicions anteriors que són difunts, i que l’han fet possible en anys 
anteriors. 
 
El dia 13 d’abril de 2022 està previst que el Molt Honorable President de la Generalitat, 
Pere Aragonès, visiti el nostre municipi. Serà entre les 10h i les 12h, i es parlarà de 
varis temes com per exemple el conjunt històric artístic del nostre municipi, el 



 
 

 
 

finançament de l’administració local, entre altres. Es convida a tots els assistents, 
prèvia confirmació, a participar en aquesta visita. 
 
El regidor Jaume Berga informa que el dia 26 de març de 2022 al Pavelló municipal 
d’esports està prevista una reunió de treball per a partir de varis reglaments se’n pugui 
obtenir un adaptat a la realitat de Santa Pau. En un futur, aquest reglament es portarà 
a Ple per la seva aprovació. Anima a tothom a participar a la reunió i a donar la seva 
opinió mitjançant les enquestes. De moment s’ha obtingut resposta mitjançant 100 
enquestes digitals. Falta fer el recompte de les que hi ha en paper i de les que hi haurà 
fins el proper dissabte en format digital. L’entitat Resilience Earth valora molt positiva 
la participació de la població si aquesta supera el 5%. 
 
El regidor David Ivan Nájera manifesta que cal actualitzar el recompte d’enquestes que 
inicialment ell tenia comptabilitzades, d’unes 40. 
 
El regidor Jaume Berga apunta que la finalitat de les enquestes és fer evolucionar el 
procés de creació del reglament de participació, i que formen part de la fase de treball. 
 
La regidora Susanna Caballero exposa que ha finalitzat el conveni amb l’Escola Pia de 
formació pràctica en centre de treball en l’àmbit forestal. S’han fet actuacions en el 
camí d’accés a la Fageda i l’espai perimetral de la zona del barri de Can Potxa. 
Manifesta l’agraiment a les persones que gestionen el Centre cívic de Can Blanc per la 
recollida de material destinat als refugiats ucraïnesos. 
 
La regidora Cristina Capó reitera l’agraïment per part dels refugiats i refugiades 
ucraïnesos per l’ajuda i el suport rebut. Detalla que la Creu Roja hi va dos dies a la 
setmana per fer activitats. Exposa que continuen les activitats previstes a “Cultura 
entre Volcans” que tindran lloc durant les properes setmanes. També informa que es 
tornarà a organitzar el Casal d’estiu amb el mateix format que l’any 2019, utilitzant tant 
el pavelló municipal com l’escola. S’oferirà dinar elaborat per les cuineres de l’escola i 
també servei d’acollida, fet que permetrà cobrir una franja horària des de les 8h fins a 
les 16h. Finalitza la seva intervenció mencionant que continua el projecte de 
recuperació de les fonts. S’iniciarà amb la recuperació de la Font del Pet. Es tracta 
d’un projecte transversal, que inclou la netejai recuperació d’aquests espais. 
 
El regidor Marc Pagès informa de dues reunions que varen tenir lloc, una en relació als 
gorgs del municipi i l’altra sobre l’Associació de defensa forestal (ADF). 
Pel que fa a la dels gorgs, amb finançament de la Diputació de Girona, tenim 
encarregat un estudi a la fundació Emys. A la reunió hi van assistir veïns de la zona, 
representants del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), 
d’Itinerània i de l’Ajuntament. Es van rebre les primeres valoracions. En breu rebrem 
un document per part de la fundació Emys que permetrà fer el retorn als veïns per 
trobar la maner de gaudir i conservar els nostres gorgs i rius. Referent a la reunió 
pública que es va celebrar sobre l’ADF, manifesta que continuen els contactes entre 
l’Ajuntament i els voluntaris (Tat, Vidal, Artur) i el President de l’ADF. Està prevista una 
propera reunió d’aquí uns mesos. 
 
La regidora Sandra Batlle exposa que s’ha repartit gairebé la totalitat dels exemplars 
de la revista El Croscat. Agraeix a tots els col·laboradors les seves aportacions. Està 
en contacte amb el Sr. Jordi Tarrés per tornar a organitzar l’activitat de Música als 



 
 

 
 

masos, Enguany preveu una única activitat el dia 10 de juliol de 2022 a Pratdevall. Es 
posaran a la venda entrades per assistir-hi. 
 
El regidor Armand Planas manifesta que s’ha demanat una subvenció a la Diputació 
per refer la pista poliesportiva situada al costat del skate i del Padel. Entre altres 
elements preveu instal·lar porteries de futbol sala i cistelles de bàsquet. També 
informa que continuen les converses amb el Coordinador de futbol base de l’Olot per 
celebrar el Campus d’estiu. S’està acabant de concretar on es faran els àpats i com 
s’organitzarà el transport amb el bus.  
 
La regidora Cristina Capó afegeix que fa tres dissabtes que es va reinaugurar el casal 
dels joves en el locals que ja s’utilitzava, i afegint el local d’escacs. L’horari és de 16 a 
19h. S’ha encomanat al nou educador posar en contacte els membres d’un grup de 
primer d’ESO per fer activitats plegats. 
 
El regidor David Ivan Nájera reclama que hauria de disposar d’un espai a la revista 
municipal, que es pensava que algun membre de l’equip de govern contactaria amb ell 
per concretar la seva aportació d’acord amb la proporció que representa el seu grup 
municipal en la composició de l’Ajuntament. 
 
La regidora Sandra Batlle respon que tot i que s’ha parlat de la revista en plens 
anteriors, i s’ha animat a tothom que participi en la seva elaboració, potser se’l hauria 
d’haver convidat personalment. 
 
L’Alcalde coincideix amb el regidor David Ivan Nájera en el fet que té dret a participar 
en l’edició de la revista Croscat pels motius exposats, però aclareix que aquesta té una 
finalitat divulgativa de totes les activitats municipals, i que no té contingut polític. El 
convida a partir del proper mes de setembre a participar en la revista publicant algun 
contingut prèvia valoració d’aquesta aportació per part de l’equip redactor. 
 
 
3.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 
 

Es dona compte des del Decret 2022DECR000022 fins el Decret 2022DECR000109. 

Entre els Decrets es fa constar que hi ha el Decret corresponent a l’aprovació de la 

liquidació del pressupost de l’exercici 2021.  

El Ple es dona per assabentat.  

 

4.0.- PROPOSTA D’APROVACIO DEL CONTRACTE D'ENCARREC DE 
TRACTAMENT DE DADES AMB LA COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE 
CATALUNYA, SA 
 

 
PROPOSTA:  
 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant instància registrada d’entrada amb el número E2022000224 de data 26 de 
gener de 2022, el Sr. Marc Pifarré i Estrada, amb DNI: 38143128C, conseller delegat 



 
 

 
 

la Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, amb CIF: A60401585, exposa que 
és concessionària del proveïment d’aigua potable del municipi de Santa Pau, des de la 
data 27 de novembre de 1998. 
 
Per adequar-se a la prestació dels serveis del contracte, tracta del tema de les dades 
de caràcter personal relatiu als abonats del servei. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i 
garantia dels drets digitals, en la seva Disposició transitòria cinquena, relativa als 
contractes d’encàrrec del tractament disposa que “els contractes d’encàrrec de 
tractament subscrits amb anterioritat al 25 de maig de 2018, a l’empara del disposat en 
l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal mantindran la vigència fins a la data del venciment assenyalada i en 
cas d’haver-se pactat de forma indefinida, fins al 25 de maig de 2022”. 
 
Per la qual cosa, es sol·licita la signatura del contracte d’encàrrec de tractament de 
dades personals. 
 
RÈGIM JURÍDIC 
 
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Reglament 216/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals. 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets 
digitals. 
Article 13 h) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
Article 46.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. 
Article 133.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
 
D’acord amb l’anterior, l’alcalde president, proposa al Ple, l’adopció del següent acord:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte d’encàrrec de tractament de dades personals amb 
l’empresa concessionària del proveïment d’aigua del municipi de Santa Pau, 
Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA. 
 
SEGON.- Designar com a persona responsable del contracte a l’alcalde Sr. Josep 
Companys i Güell. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Companyia General d’Aigües de 
Catalunya, SA 
 
QUART.- Inscriure el contracte, una vegada subscrit, en el Registre electrònic de 
convenis de l’Ajuntament. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANNEX: 
 

“Contracte d’encàrrec de Tractament de Dades Personals 

 

 

Santa Pau, a 23 de març de 2022 

 

REUNITS 

 

D’una part, Sr. Josep Companys Güell, alcalde, actuant en nom i representació de 

l’AJUNTAMENT DE SANTA PAU, amb CIF:P1719600G i amb domicili a efectes del 

present contracte al carrer Major, 23, 17811 Santa Pau (Girona) (en endavant, 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT), amb la intervenció de la Secretària accidental, 

Sra. Sabina Mercadal Calzada.  

 

I, d’altra part, Sr. Marc Pifarré i Estrada, actuant en nom i representació de 

COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A., CONCESSIONÀRIA 

DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE SANTA PAU amb CIF: A-40601585, i domicili a 

efectes del present contracte a Passeig de Gràcia núm. 98, 3r. 1a, 08008 de Barcelona 

(en endavant, ENCARREGADA DEL TRACTAMENT).  

 

Ambdues parts es declaren, segons intervenen, amb capacitat suficient per a 

subscriure el present CONTRACTE D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES, i 

posades prèviament d’acord, 

 

MANIFESTEN 

 

I.- Que l’Encarregada del tractament és una empresa que presta, per compte de 

l’Ajuntament de Santa Pau el servei de gestió del proveïment domiciliari d’aigua 

potable, en tant que adjudicatària del corresponent servei i en virtut del Contracte de 

data 27 de novembre de 1998.  

 

II.- Que per a portar a terme la gestió dels serveis abans citats, l’Encarregada del 

tractament accedeix o tracta dades de caràcter personal per compte del responsable 

del tractament, com són les dades personals dels usuaris del servei.  

 

III.- Que de conformitat amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, així com l’article 35.1.d) de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (o normativa vigent d’aplicació) i, a través 

del present document, l’encarregada del tractament es sotmet a la indicada normativa 

de protecció de dades personals, detallant-se en el mateix les obligacions i 



 
 

 
 

responsabilitats que assumeix en el tractament de dades personals, conforme les 

següents: 

 

ESTIPULACIONS 

 

PRIMERA. Definicions 

 

De conformitat amb les definicions recollides al Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d’aquestes dades, s’entendrà per:  

 

Dades de caràcter personal: Tota informació sobre una persona física identificada o 

identificable («l’interessat/da»); es considerarà persona física identificable tota persona 

la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular 

mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades 

de localització, un identificador en línia o un o varis elements propis de la identitat 

física, fisiològica, genèrica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona. 

 

Fitxer: Tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles conforme a criteris 

determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de manera funcional o 

geogràfica. 

 

Tractament de dades: Qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre 

dades personals o conjunt de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats 

o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o 

modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o 

qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, 

supressió o destrucció. 

 

Responsable del tractament: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o 

altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans de 

tractament.  

 

Encarregada del tractament: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o 

altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.  

 

SEGONA. Objecte de l’encàrrec de tractament 

 

L’Encarregada de Tractament tractarà dades de caràcter personal relatius a abonats 

dels serveis que gestiona de forma automatitzada i, en els seu cas, no automatitzada.  

 

Les finalitats que motiven el tractament de dades del Responsable per part de 

l’Encarregada, són únicament i exclusiva per la prestació dels serveis següents:  

 



 
 

 
 

 Gestió de les pòlisses d’abonament d’aigua i serveis connexos i derivats 

(recaptació de les tarifes o taxes de clavegueram, tarifes o taxes d’escombraries, 

tributs d’altres ens del sector públic, etc.). A títol enunciatiu i no limitatiu: altes, 

baixes, canvis de titularitat, detecció de fuites, control de consums, gestió de 

comptadors, facturació i cobrament, etc. 

 

Queda terminantment prohibida l’aplicació o utilització de les dades  de caràcter 

personal objecte de tractament per a fins diferents als aquí previstos, excepte 

autorització expressa manifestada per escrit pel Responsable del Tractament. 

 

Es prohibeix, així mateix, la comunicació de les dades objecte de tractament, excepte 

les cessions legalment establertes i les que resultin necessàries per al compliment de 

les finalitats de la relació contractual. 

 

TERCERA. Del tractament de dades de l’Encarregada de Tractament per part del 

Responsable.  

 

Les dades personals de la firmant del contracte, així com de les persones que 

participin o estiguin en contacte amb ocasió de les prestació del servei, seran tractats 

per l’Ajuntament, en qualitat de Responsable de Tractament.  

 

La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a 

la formalització i execució del mateix.  

 

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes 

econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control dels servei/s 

contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades 

amb aquells. Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en les 

supòsits previstos segons la Llei.  

 

Les dades seran conservades pel temps legalment establert.  

 

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, 

respecte de les seves dades personals, mitjançant sol·licitud formulada davant la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Santa Pau www.santapau.cat, qualsevol dels punts de 

registre d’entrada del mateix, així com en la direcció de correu electrònic 

ajuntament@santapau.cat   

 

QUARTA. De les dades de caràcter personal a tractar per l’Encarregada 

 

L’Encarregada podrà tractar dades de caràcter personal del següents tipus o 

categories: 

 

 Dades identificatives [Nom i Cognoms, DNI o CIF, Direcció, direcció correu 

electrònic, Telèfon, Firma, Imatge/ Veu, Raó Social] 

http://www.santapau.cat/
mailto:ajuntament@santapau.cat


 
 

 
 

 Dades de característiques personals [Dades de família, Idioma] 

 Dades econòmic-financeres [Dades bancàries, Targetes crèdit] 

 Dades de consums [metres cúbics consumits, lectures de comptador, dates 

d’instal·lació i retirada, marca i model de comptador] 

 Dades de transaccions [béns i serveis rebuts per l’afectat; transaccions financeres; 

compensacions/ indemnitzacions, deute pendent (si hi hagués)] 

 

CINQUENA. Deure de secret professional. 

 

El personal que actuï sota les directrius de l’Encarregat del Tractament té el deure de 

guardar confidencialitat i, en els seu cas, secret professional respecte la informació de 

caràcter personal objecte de tractament. Aquesta obligació serà exigible al personal, 

fins i tot després d’haver cessat la seva relació amb l’Encarregada de Tractament. 

 

A més, serà obligació de l’Encarregada comunicar i exigir al seu personal el 

compliment del deure de confidencialitat o secret professional, així com la resta de 

condicions i termes fixats en el present contracte. Garantirà, en el seu cas, la formació 

necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones autoritzades 

per tractar dades personals.  

 

L’Encarregada haurà de mantenir a disposició del Responsable la documentació 

acreditativa del compliment d’aquesta obligació.  

 

 

SISENA. Seguretat de les dades 

 

L’Encarregada de Tractament atendrà quantes instruccions en seguretat pugui 

transmetre el Responsable del Tractament, tenint en compte l’estat de la tècnica, els 

costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com 

els riscos de probabilitat variable per als drets i les llibertats de les persones físiques.  

 

L’Encarregada de Tractament establirà les mesures tècniques i organitzatives, 

necessàries per garantir el nivell de seguretat adequada al risc existent que, en el seu 

cas, incloguin, entre altres: 

 

a) La pseudonimització i el xifratge de dades personals; 

 

b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 

permanents dels sistemes i serveis de tractament;  

 

c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 

ràpida, en cas d’incident físic o tècnic;  

 



 
 

 
 

d) Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 

tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.  

 

L’Encarregada del Tractament s’obliga a tractar les dades de caràcter personal als que 

tinguin accés amb ocasió del compliment del contacte d’acord amb les instruccions de 

l’Ajuntament, sense que en cap cas puguin ser utilitzades amb una finalitat diferent de 

la requerida per al desenvolupament del programa, ni comunicats a altres persones no 

relacionades amb el mateix. 

 

Les mesures de seguretat implantades són d’aplicació als fitxers, equips, sistemes, 

programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades.  

 

SETENA. Col·laboració 

 

L’Encarregada de Tractament posarà a disposició del Responsable de Tractament tota 

la informació necessària per a demostrar el compliment de les obligacions establertes 

en el present contracte, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, 

incloses inspeccions, per part del Responsable de Tractament o d’altre auditor o 

auditora autoritzat pel Responsable de Tractament.  

 

En el seu cas, l’Encarregada del Tractament col·laborarà en el supòsit d’haver 

d’efectuar una notificació de violacions de dades a les Autoritats de Protecció de 

Dades i, en el seu cas, la comunicació a les persones interessades en els termes del 

Reglament UE citat.  

 

La comunicació s’efectuarà sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, abans del 

termini màxim de 72 hores en el supòsit de les violacions de la seguretat de les dades 

personals al seu càrrec de les que tingui coneixement, juntament amb tota la 

informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.  

 

Si es disposa d’ella, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 

 

a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat de persones 

interessades afectades, i les categories i el número aproximat de registre de dades 

personals afectats.  

 

b) El nom i les dades de contacte del delegat o delegada de protecció de dades o 

d’altre punt de contacte en el que pugui obtenir-se més informació.  

 

c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 

dades personals.  

 



 
 

 
 

d) Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació 

de la seguretat de les dades personals, incloent, si procedeix, les mesures 

adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.  

 

Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, i en la mesura en que no 

ho sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.  

 

L’Encarregat de Tractament també col·laborarà en la realització de les avaluacions 

d’impacte relatives la protecció de dades i, en el seu cas, en la realització de consultes 

prèvies.  

 

En tot cas, l’Encarregada del Tractament col·laborarà amb el Responsable del 

Tractament davant qualsevol requeriment fet per l’autoritat competent en relació amb 

el tractament de dades personals encomanat. 

 

No obstant, si l’encarregada del tractament considera que alguna de les instruccions 

infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la 

Unió o dels Estats membres, informarà immediatament al responsable.  

 

 

VUITENA. Exercici de drets per les persones interessades.  

 

Els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, limitació, portabilitat o 

oposició (articles 15 a 21 RGPD) podran ser formulats, per les persones interessades, 

davant el Responsable del Tractament, així com davant l’Encarregada del Tractament, 

en aquest cas, als sols efectes de recepció de sol·licituds.  

 

En el supòsit de que les sol·licituds es formulin davant l’Encarregada del Tractament, 

es donarà trasllat de les mateixes, en el termini màxim de 48 hores següents a la seva 

presentació, a l’Ajuntament, que serà el que tramitarà les mateixes fins a l’adopció de 

la resolució que correspongui per part del Responsable del Tractament i la seva 

posterior notificació a les persones interessades. En el desenvolupament de l’esmentat 

procediment administratiu, l’Encarregada del Tractament col·laborarà amb la citada 

oficina facilitant la informació que li sigui requerida amb la finalitat de motivar 

adequadament la resolució que s’adopti.  

 

NOVENA. Deure de devolució i no conservació. 

 

A elecció del Responsable de Tractament, l’Encarregada de Tractament suprimirà, 

retornarà o conservarà totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels 

serveis de tractament, a menys que es requereixi la conservació de les dades 

personals en virtut de disposició legal. 

 



 
 

 
 

La Responsable del Tractament podrà permetre la conservació de les dades, amb 

l’únic tractament de simple emmagatzematge, amb la finalitat de poder respondre 

davant possibles requeriments futurs a causa del desenvolupament del servei.  

 

DÈCIMA. Subcontractació. 

 

L’encarregada sols podrà subcontractar amb empreses que acreditin solvència 

professional en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació, havent 

d’exigir-ne un adequat nivell de mesures de seguretat. 

 

Amb la finalitat de supervisar aquestes subcontractacions que impliquin un tractament 

de dades, el Responsable podrà sol·licitar a l’Encarregada documentació acreditativa 

de la referida solvència professional i l’evidència de que s’ha formalitzat en contracte 

conforme a llei, de manera que s’ofereixin garanties suficients per aplicar mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per al tractament de dades i que el mateix sigui 

conforme als requisits de la normativa de protecció de dades. Igualment, facilitaran 

informació sobre la ubicació dels servidors a on es trobin allotjades les dades 

personals que gestionen les entitats sub-encarregades, quedant prohibida la 

realització de transferències internacionals de dades que seguin contràries al disposat 

en el RGPD.  

 

Qualsevol canvi de persones sub-encarregades de tractament de dades hauran de ser 

comunicades al Responsable amb la fi de que pugui realitzar els controls que estimi 

oportuns.  

 

S’ha de tenir en consideració que la sub-contratista, que també tindrà la condició 

d’encarregada de tractament, està obligada igualment a complir les obligacions 

establertes en aquest document per a l’Encarregada del tractament i les instruccions 

que dicti el Responsable. Correspon a l’Encarregada inicial regular la nova relació de 

forma que la nova encarregada quedi subjecta a les mateixes condicions (instruccions, 

obligacions, mesures de seguretat, etc.) i amb els mateixos requisits formals que ella, 

en allò referent a l’adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets 

de les persones afectades. En el cas d’incompliment per part de la sub-encarregada, 

l’Encarregada inicial seguirà essent plenament responsable davant el Responsable en 

allò referent al compliment de les obligacions.  

 

El responsable autoritza expressament la subcontractació de serveis de tractament de 

dades personals a altres empreses que composin l’accionariat, estiguin participades, o 

formin part del mateix grup empresarial que l’encarregada principal, amb la condició de 

que es compleixin les mateixes condicions que en l’encarregada principal en quant a 

procediments, sistemes, i seguretat en el tractament.  

 

L’encarregada inicial assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 

l’Ajuntament, també pel que fa respecte l’obligació de sotmetiment a la normativa 

nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 



 
 

 
 

 

ONZENA. Responsabilitat. 

 

En cas que l’Encarregada de Tractament destini les dades a una finalitat diferent de 

les assenyalades, les comuniqui o utilitzi incomplint les estipulacions del present 

contracte, serà considerada a tots els efectes, Responsable del Tractament, responent 

de les infraccions en què hagués incorregut personalment davant les autoritats 

competents. 

 

DOTZENA. Duració.  

 

El present contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura i mantindrà vigent 

mentre duri la presentació de serveis que motiva la formalització del mateix.  

 

TRETZENA. Legislació i jurisdicció. 

 

El present acord es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola en tot allò 

que no estigui expressament regulat, sotmetent-se les parts, en cas que sorgeixin 

controvèrsies en relació amb el mateix, a la competència dels Jutjats i Tribunals de 

Barcelona, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre-li. 

 

El Responsable del Tractament tindrà la facultat d’exigir a l’Encarregada del 

tractament, prova del compliment de les obligacions imposades per la legislació de 

protecció de dades, sol·licitant prova documental de compliment, sempre que es 

refereixi a dades que tracta per compte del Responsable del Tractament. 

 

 

I en prova de conformitat, totes dues parts subscriuen el present contracte, en duplicat 

exemplar i a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en l’encapçalament. 

 

 

Pel Responsable del tractament 

Ajuntament de Santa Pau 

 

Signat i datat electrònicament 

 

 

Per l’Encarregada del tractament 

COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, S.A” 

Signat electrònicament. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

DELIBERACIÓ  
 
Alcalde manifesta que aquest nou contracte es formalitza perquè l’actual finalitza el dia 
25 de març de 2022. Al utilitzar dades personals al donar el servei de subministrament 
d’aigua, aquestes han d’estar protegides. 
 
RESULTAT 
 
Aprovada per 8 vots a favor (Armand Planas Buxeda, Cristina Maria Capo Piris, Jaume 
Berga Clota, Josep Companys Güell, Marc Pages Rubies, Narcis Feixas Balcells, 
Sandra Batlle Torrenta, Susana Caballero Espuña) i 1 vot en contra (David Ivan Najera 
Conesa) 
 
 
5.0.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI 
D'HISENDA EN RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT 
AL QUART TRIMESTRE DEL 2021, AIXÍ COM DEL COMPLIMENT DEL PERÍODE 
MITJÀ DE PAGAMENT I LA MOROSITAT. 

 
L’alcalde president cedeix la paraula a la secretària interventora que explica que en 
aquest punt de l’ordre del dia es dona compte de la informació trimestral de l’execució 
del pressupost, del període mig de pagament a proveïdors i de la morositat que s’ha 
comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en compliment de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. El Ple es 
dona per assabentat.  
 
RESULTAT 
 
Aprovada per 8 vots a favor (Armand Planas Buxeda, Cristina Maria Capo Piris, Jaume 
Berga Clota, Josep Companys Güell, Marc Pages Rubies, Narcis Feixas Balcells, 
Sandra Batlle Torrenta, Susana Caballero Espuña) i 1 abstenció (David Ivan Najera 
Conesa) 
 
 

6.0.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIO PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA 
FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

 
PROPOSTA:  
 

ANTECEDENTS 
 
S’ha sotmès a consulta pública prèvia l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment 
de valors dels terrenys de naturalesa urbana, a través del portal web de l’Ajuntament 
de Santa Pau en aplicació de l’article 133 del la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Segons consta en el certificat de secretaria obrant a l’expedient, durant el període de 
15 dies que va estar exposada al públic no es va presentar cap proposta ni cap 
suggeriment al registre general de la corporació.  
 



 
 

 
 

Atès que l’ordenança esmentada està conforme amb les necessitats de l’Ajuntament i 
cal adaptar-la d’acord amb la Disposició Transitòria del Reial decret llei 26/2021, de 8 
de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, en el sentit que ha d'estar aprovada dins dels 
sis mesos següents de la seva entrada en vigor. I la data d'entrada en vigor del RDL  
26/2021 va ser el 10 de novembre de 2021.  
 
 
RÈGIM JURÍDIC  
 

- Articles 4, 5, 20.1.c), 22, 49 i del 106 a 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en endavant LRBRL.  

- Article 1, 2.1.c)  i del 127 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Articles 82, 123 i 126 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre.  

- Articles 11, 12.2, 15.3, 16 a 19 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març  

- Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 

- Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 
 
D’acord amb l’anterior, proposo al Ple, l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana de Santa Pau, que consta com a ANNEX al 
present acord.  
 
Segon.- La publicació de l’acord que s’adopti en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en el tauler d’anuncis i a la web municipal, a l’objecte que durant el termini de 
30 dies, els ciutadans puguin presentar les reclamacions i suggeriments que 
considerin oportunes i tinguin la corresponent audiència, en aplicació de l’article 49 de 
la LRBRL.  
 
Tercer.- Les reclamacions i suggeriments presentats seran informats per la Secretaria 
general, que elevarà al Ple la proposta d’estimació i desestimació que procedeixi i la 
d’aprovació definitiva de l’ordenança.  
 
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovada 
definitivament l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, als efectes de per part de l’Alcaldia s’ordenin els tràmits necessaris 
per concloure el procediment d’aprovació i la seva entrada en vigor.  
 



 
 

 
 

Cinquè.- Que l’acord d’aprovació definitiva o, en el seu cas, l’acord d’aprovació inicial 
elevat automàticament a definitiu, juntament amb el text íntegre de l’ordenança, es 
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i un extracte en el Diari Oficial de la 
Generalitat, sense que hagi entrat en vigor fins que es produeixi aquesta publicació.  
 
Sisè.- Que l’acord i el text de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana es comuniqui a les Administracions de l’Estat i de 
la Comunitat Autònoma.  
 
ANNEX: 
 

 
“ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable  
 

1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un 
tribut municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de 
valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a 
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la 
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, 
sobre els terrenys esmentats. 

 
 

2. Té la consideració de terreny de naturalesa urbana a l'efecte de l’impost sobre 
béns immobles, el definit com a tal a l’article 7è.2 del text refós de la Llei del 
cadastre immobiliari.  
 

3. Està subjecte a l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys 
integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a 
l'efecte de l'impost sobre béns immobles. 
 

Article 2. Actes no subjectes 
 

1. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els 
terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns 
immobles. 
 

2. Tampoc estan subjectes els següents: 
 

1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat 
conjugal, les adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es 
verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus 
havers comuns. 

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, 
com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de 
nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic 
matrimonial. 



 
 

 
 

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels 
copropietaris efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una 
comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible. 

4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives 
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions 
distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos 
en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels 
esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en 
els termes de l'article 23.7 del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació 
urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No 
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari 
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel 
mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de 
l'esmentat dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs 
del termini pel que va ser constituït. 

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades 
d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, 
escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries 
especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu 
l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre 
societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades 
d'operacions de transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades 
per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de 
resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara 
de la normativa de reestructuració bancària. 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una 
entitat de crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i 
quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en 
pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i 
amb les construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 
8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del 
sector financer. 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la 
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
(SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la 
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 
(SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en 
al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de 
l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, 
o com a conseqüència de la mateixa. 

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la 
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària 



 
 

 
 

(SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el 
seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la 
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

13. Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els 
citats fons d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de 
manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició 
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 
i resolució d'entitats de crèdit. 

14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin 
com a conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció 
a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a 
les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 
1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. En la 
posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre 
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no 
s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions 
citades en els apartats anteriors 

15. Les transmissions oneroses de terrenys, respecte de les quals el 
subjecte passiu acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència 
entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i adquisició.  

A aquest efecte, el subjecte passiu haurà de declarar la transmissió, així 
com aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició. 

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de 
transmissió o d’adquisició del terreny es prendrà en cada cas el més gran 
dels valors següents: el que consti en el títol que documenti l’operació o el 
comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributària, sense que s’hi 
puguin computar les despeses o tributs que gravin aquestes operacions. 

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i 
construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti 
d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació de l’impost, el 
valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta 
proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al 
d’adquisició. 

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles 
del paràgraf anteriors prenent, en seu cas, pel primer dels dos valors a 
comparar assenyalats anteriorment, el declarat en l’Impost sobre 
Successions i Donacions. 

En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest 
apartat, per al còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de 
manifest l’increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte el 
període anterior a la seva adquisició. Allò disposat en aquest paràgraf no 
serà d’aplicació en els supòsits d’aportacions o transmissions de béns 
immobles que resultin no subjectes en virtut d’allò disposat en els altres 
apartats d’aquest article. 

 



 
 

 
 

Article 3. Exempcions 
 
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a 
conseqüència de:  
 a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.  
 b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a 
conjunt historicoartístic, o que hagin estat declarats individualment d’interès cultural 
segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan 
els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet al seu càrrec 
obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles. 
 c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació 
en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per 
cancel·lar deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets  amb 
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat 
de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així mateix, estaran exemptes les 
transmissions de l’habitatge quan concorrin els requisits anteriors, realitzades en 
execucions hipotecàries judicials o notarials.  
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol 
altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la 
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la 
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, 
si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació 
tributària corresponent. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als 
dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de 
modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no 
Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 
parella de fet legalment inscrita. 
 
2. També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan 
la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:  
 a) L'Estat i els seus organismes autònoms.  
 b) Les Comunitats Autònomes i les seves entitats de dret públic d’anàleg 
caràcter als organismes autònoms de l’Estat.  
 c) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les que 
s’integri el municipi, així com també les seves respectives entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.  
 d) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts 
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 e) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de 
beneficodocents.  



 
 

 
 

 f) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 
regulades pel text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades (Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre) 
 g) Els titulars de concessions administratives objecte de reversió respecte dels 
terrenys afectes a aquestes concessions.  
 h) La Creu Roja Espanyola 
 i) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en 
tractats o convenis internacionals 
 
Article 4. Subjectes passius 
 

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:  
 a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitadors del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
que adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el 
dret real de què es tracti.  
 b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
que transmet el terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret real de què es 
tracti.  
 
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o 
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el 
terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es 
tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.  
 
 
Article 5. Successors i responsables  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària. 
 
 
Article 6. Base imposable  

 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 
terrenys que es posa de manifest en el moment de la meritació i experimentat en un 
període de temps màxim de 20 anys; que es determinarà multiplicant el valor del 
terreny en el moment de la meritació (calculat d’acord amb el punt 2 i 3 d’aquest 
article) pel coeficient que correspon al període de generació establert en l’apartat 3.  
 



 
 

 
 

2. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà d’acord amb el que 
seguidament s’estableix: 
 

a) En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el 
seu valor, al temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquell 
moment als efectes de l'impost sobre béns immobles. 

No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors 
que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es 
podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En 
aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys 
obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, 
referit al moment de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data 
d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els 
coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de 
pressupostos generals de l’Estat. 

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la 
meritació de l’impost o estigui integrat en un bé immoble de característiques 
especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà 
practicar la liquidació quan aquell valor cadastral sigui determinat, referint 
l’esmentat valor al moment de la meritació.  

 
b) en la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, per 

determinar l’import de l’increment del valor cal prendre la part del valor del 
terreny proporcional als valors dels  drets esmentats, calculat d’acord amb les 
normes establertes a aquest efecte en l’Impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, i en concret per: 
 

 Usdefruit 

- El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a 
raó del 2% per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70%. 

- En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor 
total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que 
l'edat augmenta, en la proporció de l'1% menys per cada any més, amb el límit 
mínim del 10% del valor total. 

- Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment 
una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 

 Ús i estatge 

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75% del valor 
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 Nua propietat 

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el 
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 

 



 
 

 
 

c) en la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes  sobre un 
edifici o terreny, o del dret a realitzar la construcció en el subsòl sense 
implicar l’existència d’un dret real de superfície, els percentatges anuals 
continguts a l’apartat 3 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del valor 
definit al paràgraf a que representi, respecte d’aquell, el mòdul de 
proporcionalitat establert a l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, 
el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les 
plantes a construir en el vol o subsòl i la total superfície o volums edificats 
una vegada construïdes aquelles 

 
d) en els supòsits d’expropiacions forçoses, els percentatges anuals 

continguts a l’apartat 3 d’aquest article s’aplicaran sobre la part del preu just 
que correspongui al valor del terreny, excepte que el valor definit en el 
paràgraf a) de l’apartat 2 anterior fos inferior 

 
3. El període de generació de l’increment del valor serà el número d’anys durant els 
quals s’hagi posat de manifest l’esmentat increment.  
 
En els supòsits de no subjecció, per calcular el període de generació de l’increment de 
valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es prendrà com data 
d’adquisició, aquella en la que es va produir l’anterior meritació de l’impost.  
 
En el còmput del número d’anys transcorreguts es consideraran anys complerts, és a 
dir, sense tenir en compte les fraccions d’any.  
 
Quan el període de generació sigui inferior a un any, el coeficient anual es prorratejarà 
tenint en compte el número de mesos complets, és a dir, sense tenir en compte les 
fraccions de mes. 
 
El coeficient a aplicar sobre el valor del terrenys en el moment de meritació, calculat 
conforme a l’establert en els apartats anteriors i segons el període de generació de 
l’increment de valor és el següent: 1 
 

Període de 
generació  

Coeficient 
Ajuntament 

 

Coeficient 
màxim TRLHL 

Inferior a 1 any   0,14 

1 any   0,13 

2 anys   0,15 

3 anys   0,16 

4 anys   0,17 

5 anys   0,17 

6 anys   0,16 

7 anys   0,12 

8 anys   0,10 

9 anys   0,09 

10 anys   0,08 

                                                 

 



 
 

 
 

11 anys   0,08 

12 anys   0,08 

13 anys   0,08 

14 anys   0,10 

15 anys   0,12 

16 anys   0,16 

17 anys   0,20 

18 anys   0,26 

19 anys   0,36 

Igual o 
superior a 20 
anys 

  0,45 

 
 
5. Quan a instància del subjecte passiu, conforme el procediment establert a l’article 
104.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es constati que 
l’import de l’increment del valor és inferior a l’import de la base imposable d’acord amb 
els apartats anteriors d’aquest article, es prendrà com a base imposable l’import de 
l’esmentat increment de valor. 
 
A aquests efectes, el subjecte passiu ha de declarar la transmissió de forma expressa 
mitjançant escrit, en el que s’hi ha de fer constar la circumstància descrita en el 
paràgraf anterior, i al qual hi ha d’adjuntar el títol de transmissió i d’adquisició de 
l’immoble o del dret que correspongui.  
 
El termini de presentació d’aquest escrit és el mateix que s’estableix a l’article que 
regula la gestió de l’impost als efectes de declarar la transmissió pels supòsits que es 
gestionen per liquidació o als efectes d’autoliquidar. Transcorregut aquest termini, els 
escrits presentats no produiran cap efecte, resultant que la base imposable de l’impost 
serà la resultant d’aplicar les normes previstes als apartats anteriors d’aquest article. 
 
La presentació de l’escrit en el que es declara que l’increment real de valor és inferior 
a la base imposable resultant d’aplicar les normes previstes als apartats anteriors 
d’aquest article, determina l’opció de tributació escollida pel subjecte passiu (prendre 
l’increment real del valor com a base imposable), que una vegada establerta ja no es 
pot modificar.  
 
 
Article 7. Quota tributària i tipus de gravamen 
 

La quota serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.  
 

El tipus de gravamen és del 25%. 
 
Article 8. Bonificacions en la quota.  
 
S’estableix una bonificació del 70%  en la transmissió de l’habitatge habitual per causa 
de mort, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per 



 
 

 
 

naturalesa o adopció,  i sempre que aquests hagin conviscut amb el causant durant els 
2 anys anteriors a la seva defunció.  
  
L’obligat tributari haurà de sol·licitar, mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent, la 
bonificació i practicar l’autoliquidació amb aplicació provisional de la bonificació o, si 
escau, presentar la declaració en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, 
comptats des de la data de meritació de l’impost.  
 
Article 9. Meritació 
  
1. L'impost es merita:  
 
 a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït, 
inter vivos o mortis causa, en la data de la transmissió.  
  
 b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 
domini, en la data de la constitució o de la transmissió.  
 
2. A l'efecte d'allò que disposa l'apartat anterior, es considera data de la transmissió:  
 a) En els actes o en els contractes inter vivos, la de l'atorgament del document 
públic o la de la resolució judicial i, si es tracta de documents privats, la de la seva 
presentació a l’Ajuntament. 
 b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.  
 
3. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha 
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o del contracte que determina 
la transmissió del dret real de gaudi sobre aquest contracte, el subjecte passiu té dret 
a la devolució de l'impost pagat sempre que aquest acte o contracte no li hagi 
comportat cap efecte lucratiu i que reclami la devolució en el termini de quatre anys 
des que la resolució va ser ferma. S'entén que hi ha efecte lucratiu quan no es justifica 
que els interessats han de fer les devolucions recíproques a què es refereix l'article 
1295è del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes 
lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions 
del subjecte passiu de l'impost no hi haurà lloc a la devolució.  
 
4. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no 
s'escau la devolució de l'impost pagat, i es considerarà com un acte nou sotmès a 
tributació. A aquets efectes, tindrà la consideració de mutu acord l'avinença en acte de 
conciliació i l’assentiment de la demanda.  
 
5. La qualificació dels actes o contractes entre els quals hi ha establerta alguna 
condició s'ha de fer d'acord amb les prescripcions del Codi Civil. Si es tracta d’una 
condició suspensiva, l'impost no s'ha de liquidar fins que aquesta condició es 
compleixi.  Si la condició és resolutòria, l'impost s'exigeix, llevat que, quan la condició 
es compleixi, es faci la devolució oportuna. 
 
 
Article 10. Gestió de l'impost 
 



 
 

 
 

1. Amb caràcter general, el règim de gestió de l’impost és el de liquidació. No obstant, 
a sol.licitud del subjecte passiu, es podran gestionar per autoliquidació els següents 
supòsits: 
 

- transmissions de béns immobles realitzades en virtut de títol de compra-venda 
entre persones físiques  

- transmissions per causa de mort quan existeixi un únic subjecte passiu de 
l’impost per cadascun dels immobles o drets transmesos 

 
 
2. Els terminis per a presentar la declaració  (document/títol que acredita la 
transmissió) als efectes de practicar liquidació o per autoliquidar l’impost (presentar el 
document/títol que acredita la transmissió, quantificar l’obligació tributària i ingressar la 
quota resultant) són els següents:  

- quan es tracti d’actes inter-vivos en el termini de 30 dies hàbils a comptar 
des de la data de meritació de l’impost 

- quan es tracti d’actes per causa de mort en el termini de 6 mesos a comptar 
des de la data de meritació de l’impost, prorrogables fins a 1 any a 
sol·licitud de la persona interessada. Aquesta sol·licitud s’haurà de 
presentar en els primers sis mesos i la pròrroga s’entendrà concedida si, 
transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud, no hi ha 
resolució expressa. 

 
Aquestes obligacions queden acotades a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet 
imposable:  

 
1. Tractant-se de transmissions de terrenys o constitució o transmissió de drets 

reals de gaudir límits del domini a títol lucratiu i sempre que s’hagin produït per 
negoci jurídic entre vius: El donant o la persona que constitueixi o transmeti el 
dret real que es tracti.  
 

2. Tractant-se de transmissions de terrenys o constitució o transmissió i de drets 
reals de gaudir límits del domini a títol onerós: L’adquirent o a persona al favor 
de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.  
 

Aquestes obligacions hauran de complir-se en els mateixos terminis assenyalats per a 
la declaració dels subjectes passius, això és, trenta dies hàbils. Si existeix una 
pluralitat de persones com donants o adquirents ha d'entendre's que al ser una 
obligació indivisible s'apliquessin les normes de la solidaritat: vindran obligats tots els 
intervinents, però el compliment d'un d'ells alliberarà als demés de l’obligació.  
 
 
3. Pel supòsit en què, a la data de meritació de l’impost, el terreny no tingui fixat el 
valor cadastral, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent a la 
transmissió realitzada en els mateixos terminis que en l’apartat anterior. Quan el referit 
valor cadastral sigui fixat, l’Ajuntament practicarà la liquidació referint l’esmentat valor 
al moment de la meritació.  
 
4. S’ha de presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits 
fent-hi constar expressament la referència cadastral, fins i tot en el cas que s'hagi 
formalitzat la transmissió en un sol instrument. 



 
 

 
 

Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost es practicaran 
tantes liquidacions  com subjectes passius existeixin.  
 
5. Les dades contingudes a les autoliquidacions o declaracions confeccionades per 
l’obligat tributari amb l’assistència de l’Administració tributària municipal no vincularan 
a aquesta en l’exercici de les competències de comprovació i inspecció, que puguin 
desenvolupar-se amb posterioritat  
 

 
Article 11. Comunicació dels Notaris.  
 

Els notaris estan obligats a trametre a l'Ajuntament durant la primera quinzena de cada 
trimestre, una llista o un índex comprensius de tots els documents que han autoritzat 
que posin en relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb l'excepció dels 
actes d'última voluntat. També estan obligats a trametre, en el mateix termini, una llista 
de documents privats que comprenguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics que 
els hagin estat presentats per al coneixement i la legitimació de firmes. 
 
Article 12. Inscripció registral de la transmissió 
 

El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document 
que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest  
Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu 
cas, la declaració de l'impost.  
 
Article 13. Recàrrec d’extemporaneïtat 
 

La presentació de la declaració o l’autoliquidació fora dels terminis establerts en 
aquesta ordenança sense requeriment previ de l’Administració comportarà l’aplicació 
del recàrrec d’extemporaneïtat en els termes establerts a l’article 27 de la Llei 58/2003; 
sense perjudici, si escau, de la imposició de sancions per la comissió de les infraccions 
segons correspongui. 
 
 
Article 14. Infraccions i sancions.  
 

En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a la 
determinació de les sancions que els corresponen en cada cas, s’aplicarà el règim 
regulat per la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la 
despleguen.  
 
Article 15. Gestió per delegació 
 

Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment a la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Disposició addicional 

 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost 
seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança.  
 
Disposició final 

 
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada a Santa Pau, 
a 23 de març de 2022, començarà a regir l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.” 
 
Santa Pau, signat i datat electrònicament      
 
DELIBERACIÓ 
 
L’Alcalde exposa que la sentència182/2021 de 26 d’octubre va deixar als ajuntaments 
sense poder liquidar les plusvàlues. El reial decret llei 26/2021, de 8 de noviembre pel 
que s’adapta el Text refòs de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional respecte l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dona sis mesos de termini als ajuntaments per tal que adaptin la seva 
ordenança fiscal reguladora d’aquest impost. L’Ajuntament va encarregar a Xaloc 
l’actualització de l’ordenança fiscal. Entre altres dades, destaca que el tipus impositiu 
és del 25% i es preveu una bonificació del 70% en els casos de transmissió de 
l’habitatge habitual, complint les condicions que determina l’ordenança. 
 
RESULTAT:  
 
Aprovada per 8 vots a favor (Armand Planas Buxeda, Cristina Maria Capo Piris, Jaume 
Berga Clota, Josep Companys Güell, Marc Pages Rubies, Narcis Feixas Balcells, 
Sandra Batlle Torrenta, Susana Caballero Espuña) i un vot en contra (David Ivan 
Najera Conesa). 
 
 
 
7.0.- PROPOSTA D’APROVACIO CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE SANTA PAU I TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU, 
PER A L'ACCES A INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SUSCEPTIBLES 
D'ALLOTJAR XARXES PÚBLIQUES DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES 

 
 
PROPOSTA : 

 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Santa Pau ha promogut un expedient d’instal·lació d’una antena de 
telefonia mòbil per donar cobertura a les àrees de Can Xel, la Cot, la Fageda i Ca la 
Guapa, al municipi de Santa Pau. 
 



 
 

 
 

Amb data 19 de juliol de 2021, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
comunica l’aprovació definitiva del projecte d’instal·lació d’una antena de telefonia 
mòbil per donar cobertura a les àrees de Can Xel, la Cot, la Fageda, Ca la Guapa. 
 
Una vegada aprovat el projecte, es fa necessari formalitzar un conveni amb una 
empresa operadora de telecomunicacions interessada en prestar servei al municipi. 
 
Vist l’interès de l’empresa operadora Telefónica Móviles España, SAU amb NIF 
A78923125 en la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles  al 
públic i desplegar la seva xarxa al municipi de Santa Pau. 
 
En conseqüència, les dues parts acorden signar el conveni de col·laboració annex. 
 
RÈGIM JURÍDIC. 
 
Articles 22 i 25 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Article 7, 9  i 218 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. 
Articles 107.4, 108.3 i 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les 
administracions públiques de Catalunya. 
Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern 
Article 30 a 38, Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions. 
Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del 
desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat. 
 
D’acord amb l’anterior, l’alcalde president, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Pau i 
Telefónica Móviles España, SAU amb NIF A78923125, per a l’accés a infraestructures 
municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques 
que consta com annex d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar el present acord a Telefónica Móviles España, SAU 
 
Tercer.- Inscriure el conveni, una vegada subscrit, en el Registre electrònic de 
convenis de l’Ajuntament. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANNEX: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA PAU I 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, PER A L’ACCÉS A INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS SUSCEPTIBLES D’ALLOTJAR XARXES PÚBLIQUES DE 

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES  

 

Santa Pau, 23 de març de 2022 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Il·lustríssim Sr. Josep Companys Güell, amb DNI 46673713C, alcalde i 

que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Santa Pau (Girona), amb CIF: 

P1719600G (en endavant, “Ajuntament”), assistit per la Secretària accidental de la 

Corporació, Sra. Sabina Mercadal Calzada, que dona fe de l’acte. 

 

De l’altra banda, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. amb N.I.F. A-78923125, 

domiciliada socialment a Ronda de la Comunicación s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, 

28050 de Madrid, y en el seu nom i representació indistintament; El Sr. JUAN 

GABRIEL SAIZ SAIZ, amb D.N.I. nº 22.558.057-W, com a Apoderat, facultat per 

aquest acte sgons escriptura atorgada davant la Notaria de Madrid, DÑA. ANA 

LÓPEZ-MONIS GALLEGO, el dia 19 de gener de 2022, amb el número 176 del seu 

protocol, o bé el Sr. GERARDO ROVIRA LÓPEZ, amb D.N.I. nº 07846523-G, com a 

Director de Acceso Móvil, facultat per aquest acte segons l’escriptura atorgada davant 

la Notaria de Madrid, DÑA. ANA LÓPEZ-MONIS GALLEGO, el dia 30 de gener de 

2020, con el número 319 del seu protocol (en endavant, Telefónica). 

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar 

el present Conveni, i    

MANIFESTEN 

 

1.- Que  Telefónica Móviles España, SAU està inscrita al Registre d’operadors per a 

l’explotació d’una xarxa pública de comunicacions electròniques i/o per a la prestació 

de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic, i té interès en 

desplegar la seva xarxa al municipi de Santa Pau. 

 

2.- Que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament de xarxes de 

comunicacions electròniques d’accés ultraràpid en el seu terme municipal, i que la 

seva implantació es faci de la manera més eficient i amb el mínim impacte possible. 

 

3.- Que l’article 30 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions 

(LGTel) disposa que els operadors tindran accés en els termes del capítol II del Títol III 

d’aquesta llei a l’ocupació del domini públic en la mesura en que aquest fet sigui 

necessari per l’establiment de la xarxa pública de comunicacions electròniques, i que 



 
 

 
 

aquest reconeixement genèric, precisa d’autorització d’ocupació concreta del domini 

públic, atorgada per l’Administració titular.  

 

Aquest precepte estableix que els titulars del domini públic han de garantir l’accés a 

tots els operadors, en condicions neutrals, objectives, transparents, equitatives i no 

discriminatòries, sense que en cap cas es puguin establir drets preferents o exclusius, 

tot prohibint de forma expressa l’atorgament de l’ocupació o el dret d’ús del domini 

públic per a la instal·lació o explotació d’una xarxa mitjançant procediments de licitació. 

 

4.- Que l’article 37 LGTel disposa que les administracions públiques titulars 

d’infraestructures susceptibles ser utilitzades per al desplegament de xarxes públiques 

de comunicacions electròniques facilitaran l’accés a aquestes infraestructures en 

condicions objectives, de transparència i no discriminació als operadors que instal·lin o 

explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques i que en cap cas es poden 

establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma expressa que l’accés a 

aquestes infraestructures per a la instal·lació o explotació d’una xarxa s’atorgui 

mitjançant procediments de licitació. 

 

5.- Que aquest mateix art. 37 estableix que les parts poden negociar lliurement els 

acords d’accés,  incloses les contraprestacions econòmiques, i que les administracions 

públiques titulars de les infraestructures tindran dret a establir les compensacions 

econòmiques que corresponguin per l’ús que se’n faci per part d’aquestes, per part de 

les operadores. 

 

6.- Que el Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el 

cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, 

desenvolupa els arts. 35 a 38 LGTel en allò relatiu a l’accés a infraestructures físiques 

susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques, coordinació 

d’obres civils i publicació d’informació sobre concessió de permisos.  

 

7.- Que l’Ajuntament és titular d’una infraestructura susceptible d’allotjar xarxes de 

comunicacions electròniques2, en concret d’una canalització consistent en una torre de 

                                                 
2 L’article 37 LGTel en el seu apartat 3 entén per infraestructures susceptibles de ser utilitzades per al 

desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques, els tubs, postes, conductes, caixes, 

càmeres, armaris, i qualsevol recurs associat que pugui ser utilitzat per desplegar i allotjar cables de 

comunicacions electròniques, equips, dispositius o qualsevol altre recurs anàleg necessari per el 

desenvolupament i instal·lació de les xarxes. 

 El RD 330/2016 amplia aquest concepte i defineix “infraestructura física” com “Cualquier elemento de 

una red pensado para albergar otros elementos de una red sin llegar a ser un elemento activo de ella, 
como tuberías, mástiles, conductos, cámaras de acceso, bocas de inspección, distribuidores, edificios o 

entradas a edificios, instalaciones de antenas, torres y postes. Los cables, incluida la fibra oscura, así 

como los elementos de redes utilizados para el transporte de agua destinada al consumo humano, 

definida esta última según lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, no son infraestructura 

física en el sentido de este real decreto”. 



 
 

 
 

telecomunicacions, i que l’operadora Telefónica Móviles España, SAU està 

interessada en fer d’ús d’una part d’aquesta infraestructura per a la instal·lació de la 

seva xarxa d’alta velocitat. 

 

S’adjunta descripció i documentació gràfica d’aquesta infraestructura municipal en 

https://bit.ly/3u1Ym4X  

 

8.- Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, i atès el caràcter demanial de 

les infraestructures esmentades, resulta escaient l’atorgament de la corresponent 

autorització d’ús especial del domini públic d’acord amb la normativa patrimonial de les 

administracions públiques, així com la celebració del present conveni on es recolliran 

els acords d’aquest accés i les seves condicions, incloses les corresponents 

contraprestacions econòmiques. 

 

D'acord amb tot això, ambdues parts han arribat a un acord que formalitzen mitjançant 

el present Conveni de Col·laboració i el porten a efecte amb subjecció a les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- OBJECTE 

 

L’objecte del present conveni és fixar, de conformitat amb l’establert a l’article 37 

LGTel,  les condicions d’ús per part de l’operador, de la infraestructura municipal  

susceptible d’allotjar una xarxa pública de comunicacions electròniques que es 

relaciona en l’annex 1 d’aquest conveni. 

 

Aquest dret d’ús en cap cas implicarà un dret exclusiu o preferent, de forma que 

d’aquesta infraestructura en podran fer ús d’altres operadors de comunicacions 

electròniques, sempre que l’espai físic disponible ho faci possible i no es comprometi 

la continuïtat i seguretat de la prestació dels serveis de caràcter públic que en 

aquestes infraestructures realitza el seu titular. 

 

SEGONA.- OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. RÈGIM D’INTERVENCIÓ 

ADMINISTRATIVA 

 

1.- Atès el caràcter demanial de les infraestructures esmentades, el present conveni es 

considera títol habilitant per a l’ús comú especial del domini públic a efectes de donar 

compliment a allò que disposen l’article 56 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 218.3 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. 

 

https://bit.ly/3u1Ym4X


 
 

 
 

2.- L’operador es compromet a respectar la normativa municipal pel que fa a les 

actuacions, obres i ocupacions de via pública i a tramitar totes les comunicacions i/o 

llicències necessàries a aquests efectes. 

 

En concret, l’operador haurà de sol·licitar les corresponents llicències d’obres per 

aquelles intervencions en domini públic que així ho requereixin, d’acord amb la 

normativa corresponent. 

 

Aquestes llicències hauran de ser expresses i en cap cas es consideraran adquirides 

per silenci administratiu,  en atorgar facultats relatives al domini públic. En elles, 

s’establiran les condicions tècniques i jurídiques per a la seva execució. 

 

TERCERA.- OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ 

 

1.- L’operador aportarà el corresponent Pla de desplegament o instal·lació de la seva 

xarxa en el municipi de Santa Pau, document que inclourà la informació gràfica 

suficient per identificar totes les infraestructures de titularitat pública o privada que 

seran emprades per al desplegament de la seva xarxa, les noves instal·lacions que 

impliquin la realització d’obra civil, tant en domini públic com en domini privat, així com 

identificació individualitzada i detallada d’aquells desplegaments que s’hagin de 

realitzar per façana o de forma aèria, tot justificant la inexistència de canalitzacions 

subterrànies o en l’interior d’edificacions o la impossibilitat del seu ús per raons 

tècniques o econòmiques, d’acord amb el que preveu l’article 34.5 LGTel.   

 

2.- L’ajuntament, en la mesura que disposi d’aquesta informació, informarà a 

l’operador d’altres infraestructures disponibles susceptibles d’allotjar una xarxa pública 

de comunicacions electròniques al seu terme municipal, així com de les actuacions 

municipals previstes que impliquin obra civil. 

 

3.-  L’operador s’obliga a comunicar durant la vigència del present conveni, les 

empreses distribuïdores i comercialitzadores de serveis de comunicacions 

electròniques que, en virtut d’un dret d’accés o interconnexió, compartiran la 

infraestructura cedida o faran ús de la xarxa instal·lada en la infraestructura municipal.  

 

4.- L’operador comunicarà a l’ajuntament, amb caràcter previ, les actuacions a realitzar 

en la via pública. Aquestes es duran a terme d’acord amb la planificació consensuada 

amb l’Ajuntament. 

 
QUARTA.- OPTIMITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 

Per tal de garantir el tracte igualitari i no discriminatori d’altres operadors de 

comunicacions electròniques interessats en l’ús de la infraestructura municipal, 

l’operador s’obliga a subconductar la canalització existent. 



 
 

 
 

 

CINQUENA.-MANTENIMENT I REPARACIONS DE LES INFRAESTRUCTURES 

 

1.- Es presumeix que les infraestructures municipals que es posen a disposició de 

l’operador estan en correcte estat d’ús. Cas contrari, abans de procedir a la seva 

ocupació, l’operador comunicarà a l’ajuntament les deficiències detectades. 

L’ajuntament decidirà si realitza pel seu compte les reparacions indicades o bé les 

encarrega a l’operador, prèvia estimació econòmica per part d’aquest. 

 

2.-  Serà a càrrec exclusiu de l’operador la conservació i manteniment de la seva xarxa 

de fibra i /o elements associats instal·lats en el marc del present conveni. 

 

3.- El manteniment de tots els elements de la infraestructura municipal que 

l’ajuntament posa a disposició de l’operador Telefónica Móviles España, SAU, serà a 

càrrec d’aquest operador. 

 

No obstant, i pel cas que la mateixa infraestructura sigui utilitzada pel propi Ajuntament 

i/o  d’altres operadors, mitjançant addenda a aquest conveni es determinaran les 

condicions de manteniment de la infraestructura compartida (obra civil, elements de 

registre, etc...), així com el protocol d’actuació davant les incidències i danys que es 

puguin produir.  

 

Aquestes condicions s’acordaran en el marc de la Comissió de Seguiment del Conveni 

a que fa referència la clàusula següent. 

 

SISENA.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

 

Als efectes de coordinació i seguiment de les obres i instal·lacions derivades del 

compliment del present conveni, s’establirà una comissió de seguiment formada per un 

representant de l’Ajuntament i un de l’operador. 

 

Aquesta comissió es reunirà amb caràcter previ a l’inici de la instal·lació, així com a 

petició expressa d’una de les parts.  

 
SETENA.- CONTRAPRESTACIONS EXIGIBLES 

 

Sense perjudici del pagament de les taxes corresponents (taxa per utilització privativa 

o aprofitament especial del sòl, subsol i vol de la via pública municipal prevista a 

l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de l’aprofitament especial del domini públic  local 

a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general); 

l’Ajuntament de Santa Pau aplicarà l’article 2.6, “en la qual no estaran subjectes a la 

taxa regulada per la present ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini 



 
 

 
 

públic per a  prestar els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars 

de les instal·lacions”. 

 

VUITENA.- RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 

 

L’operador assumeix totes les responsabilitats pels danys ocasionats a les persones i 

a les coses que es poguessin derivar en favor de tercers aliens al present conveni, i 

que tinguin la seva causa en la implantació de la xarxa de comunicacions 

electròniques.  

 

NOVENA.- VIGÈNCIA 

 

Aquest conveni tindrà una durada de 4 anys a partir de la seva signatura, prorrogables 

per 4 anys més per mutu acord de les parts. 

 

No obstant, la durada de l’autorització d’ús del domini públic es regirà per la seva 

normativa específica, sent essencialment revocable per raons d'interès públic i amb 

dret a indemnització, si s'escau.  

 

L’operador es compromet a retirar la totalitat de la xarxa que transcorre per la 

infraestructura cedida i deixar-la en les mateixes condicions inicials, a petició de 

l’ajuntament, un cop finalitzada la duració de l’autorització o per revocació o per 

qualsevol altra causa  de resolució. 

 

DESENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

 

Són causes de resolució anticipada del present conveni l’incompliment d’alguna de les 

seves clàusules i, en concret, la destinació de les infraestructures a una finalitat no 

establerta en aquest conveni o si Telefónica Móviles España, SAU perd la seva 

condició com a operador de comunicacions electròniques. 

 

ONZENA.- JURISDICCIÓ  

 

La naturalesa jurídica del present conveni és administrativa i per tant correspondrà a la 

jurisdicció contenciosa administrativa la resolució de les divergències i interpretacions 

que puguin ocasionar-se.  

 

No obstant, qualsevol de les parts podrà presentar un conflicte davant la Comissió 

Nacional de Mercats i Competència (CNMC)”. 

 

 
 
 



 
 

 
 

DELIBERACIÓ 
 
L’Alcalde informa que es va contactar amb Localret, que gestiona telecomunicacions i 
xarxes de telecomunicacions. Els seus serveis jurídics ens han facilitat un model de 
conveni que ha estat revisat per portar a aquesta sessió del Ple. S’espera que hi hagi 
més operadores que vulguin penjar els seus equips a l’antena. N’hi ha algunes de 
locals que s’hi han interessat. Telefónica encarregarà els materials una vegada tingui 
subscrit aquest conveni, i pot trigar entre dos i tres mesos en tenir-lo. L’empresa ha 
assumit l’import de 2.700,00 euros per despeses de subministrament elèctric que 
necesita l’antena. Localret farà difusió als operadors perquè tinguin coneixement que 
hi haurà aquesta instal·lació. 
 
El regidor David Ivan Nájera exposa que l’obra és molt cara. Que tot i ser una promesa 
de la campanya electoral s’ha endarrerit molt la seva instal·lació, gairebé coincidint 
amb el final del mandat municipal. 
 
L’Alcalde respon que els hauria agradat molt posar-la a disposició dels veïns en un 
termini més breu de temps. Convida al regidor de l’oposició que revisi la seva carpeta 
del gestor d’expedients per fer el seguiment de la tramitació d’aquest expedient. 
L’Ajuntament va admetre totes les al·legacions malgrat estar protegits per la llei per 
poder continuar els tràmits amb la ubicació inicial prevista per l’antena. L’alternativa 
que es va trovar amb el consens dels veïns va fer començar de zero la tramitació de 
l’expedient, suposant un any més i un sobrecost econòmic. Afegeix que els veïns 
propers a la ubicació inicial sabien que responia a la que es va incloure en el programa 
de repartiment d’antenes “Catalunya connecta” de l’any 2010. La ubicació no va ser 
una decisió arbitrària.  
 
El regidor David Ivan Nájera exposa que els veïns que van contactar amb ell era per 
reclamar que no se’ls tenia en compte a l’hora de decidir la ubicació de l’antena, i ell 
els va convidar a adreçar-se a l’ajuntament, que serien escoltats. 
 
El regidor Jaume Berga, com a part afectada com a veí del barri de Can Jofre, asegura 
que la demora no ha estat fruit de la voluntat d’allargar-ho, i fer coincidir la instal·lació 
amb cap data concreta. 
 
El regidor David Ivan Nájera respon que confia amb tot el que es manifesta, però 
durant els dotze darrers anys de govern hi hagut temps suficient per posar en 
funcionament aquesta antena. Afegeix que aquest equipament també figurava en el 
programa electoral del seu partit. 
 
 
RESULTAT:  
 
Aprovat per 8 vots a favor (Armand Planas Buxeda, Cristina Maria Capo Piris, Jaume 
Berga Clota, Josep Companys Güell, Marc Pages Rubies, Narcis Feixas Balcells, 
Sandra Batlle Torrenta, Susana Caballero Espuña) i una abstenció (David Ivan Najera 
Conesa). 
 
 
 



 
 

 
 

8.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA PAU, EN 
MATÈRIA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A FAVOR DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
PROPOSTA:  
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Santa Pau ostenta la competència en relació als serveis de 
clavegueram i drenatge urbà al seu municipi, en virtut d’allò que assenyala l’article 
66.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i són serveis 
essencials de titularitat local que s’han de prestar d’acord amb els principis d’eficiència 
assignativa, sostenibilitat financera i de protecció del medi ambient establerts a la 
legislació. 
 
L’article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que correspon a la comarca 
realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipals i assegurar 
l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la 
comarca. 
 
El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) de la Garrotxa preveu a l’apartat de l’aigua 
(Capítol IV de Medi Ambient) l’assumpció del servei a través del Consell Comarcal de 
la Garrotxa prèvia delegació per part dels municipis. 
 

Vist que Ajuntament de Santa Pau no disposa de mitjans propis per tal de realitzar les 

funcions relacionades amb el sanejament d’aigües residuals, es proposa delegar les 

esmentades competències al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
En conseqüència, es proposa l’acceptació de la delegació al Consell Comarcal de la 
Garrotxa i l’aprovació del conveni annex. 
 
 
RÈGIM JURÍDIC: 
 

 Articles 22 i 25 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

 Article 7, 9, 66.3, 85 i 218 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.  

 Articles 107.4, 108.3 i 109 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de 

les administracions públiques de Catalunya.  

 Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic.  

 Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós  de 

la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.  



 
 

 
 

 Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

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

pública i bon govern  

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la llei de Contractes del Sector Públic. 
 
D’acord amb l’anterior, l’alcalde president, proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- Aprovar la delegació de competències municipals de l’Ajuntament de Santa 
Pau en matèria de sanejament d’aigües residuals a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament 
de Santa Pau en matèria de sanejament d’aigües residuals a favor del Consell 
Comarcal de la Garrotxa, que s’adjunta com a Annex. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
Quart.- Inscriure el conveni, una vegada subscrit, en el Registre electrònic de convenis 
de la Generalitat de Catalunya i publicar-lo al Butlletí oficial de la provincia de Girona i 
al Portal de transperència municipal.  
 
Cinquè.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, 
independentment de la seva immediata executivitat, es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el 
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació o publicació de la 
resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques, en concordança amb l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 
 
Santa Pau, signat i datat electrònicament 
 
 
 
ANNEX: 
 
 
“CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA PAU, EN MATÈRIA DE SANEJAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 



 
 

 
 

 

 
REUNITS: 

 

D’una part, el senyor Santi Reixach i Garriga, president del Consell Comarcal de la 
Garrotxa, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de 
Catalunya, facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la 
corporació de data 11 de juliol de 2019 i assistit pel secretari/a de la corporació. 
 
De l'altra, Josep Companys Güell, alcalde de l’Ajuntament de Santa Pau, en exercici 
de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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, facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Ple de la 
corporació de data 15 de juny de 2019 i assistit pel secretari/a de la corporació. 
 

MANIFESTEN: 
 
I. El municipi, per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure activitats i prestar serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu l’article 25 la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), essent, l’evacuació i 
tractament de les aigües residuals un dels serveis amb caràcter obligatori que ha de 
prestar el municipi. 
 
II. L’Ajuntament de Santa Pau (en endavant l’Ajuntament) ostenta la competència en 
relació als serveis de clavegueram i drenatge urbà, en virtut d’allò que assenyala 
l’article 66.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i són  
serveis essencials de titularitat local que s’han de prestar d’acord amb els principis 
d’eficiència assignativa, sostenibilitat financera i de protecció del medi ambient 
establerts a la legislació 
 
III. D’acord amb allò previst en l’article 25.1 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya (TRLOCC) correspon a la comarca l’exercici de les 
competència que li deleguin els municipis i el 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 (TRLMC) 
faculta a les comarques a exercir les competències municipals en els supòsits i amb 
els requisits legalment establerts.  Igualment, l’article 85 del mateix text legal estableix 
que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès 
supramunicipals i assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis 
municipals en el territori de la comarca.  
 
IV. El Programa d’Actuació Comarcal (PAC) de la Garrotxa preveu a l’apartat de 
l’aigua (Capítol IV de Medi Ambient)l’assumpció del servei a través del Consell 
Comarcal de la Garrotxa prèvia delegació per part dels municipis, de conformitat amb 
l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya. 
 
D’altra banda el Reglament d’obres i serveis dels ens locals (ROAS) també 
complementa les comarques de competències municipals establint ( art 167.1) que la 



 
 

 
 

comarca, d’acord amb el PAC, podrà prestar serveis de competència municipal en 
virtut de delegació o conveni. 
 
V. El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, norma de rang 
reglamentari, estableix la conveniència de la gestió integrada dels sistemes de 
sanejament mitjançant la creació d’estructures supralocals de gestió, en ordre a 
afavorir serveis especialitzats i garantir un òptim rendiment dels sistemes; 
conveniència a la que s’adhereixen tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal de la 
Garrotxa ( en endavant el CCG) atès que ambdós mantenen la voluntat de continuar 
gestionant de forma integrada els serveis del cicle de l’aigua. 
 
VI. El temps ha anat modificant al llarg dels anys la manera de prestar aquests serveis 
i el nivell d’exigència de què cal dotar-lo avui dia, fan que sigui una tasca complexa 
que requereix ser abordada amb economies d’escala i aprofitant sinèrgies comunes, 
facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis i que facilitin la disposició de més 
recursos tècnics, així com contribuir a l’assoliment dels objectius ambientals establerts 
en al Directiva Marc de l’Aigua.  
 
En aquest sentit si el CCG ha estat facultat (des de les primeres delegacions del 
servei) per prestar el servei mitjançant qualsevol forma de gestió, directa o indirecta 
admesa per la legislació de règim local i aprovant els corresponents procediments de 
licitació necessaris per du a terme els serveis delegats, amb l’aprovació del present 
conveni també ho estarà per exercir la potestat expropiatòria quan sigui necessari en 
execució dels encàrrecs que li formula l’Agència Catalana de l’Aigua o en d’altes 
supòsits que concorrin durant l’execució del servei. 
 
VII. De conformitat amb els articles 7,25 i 27 i relacionats de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), el 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 
(TRLMC), Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens locals, la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de Règim Jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 9/207 de 
8 de novembre de contractes del sector públic i la resta de concordants aplicable. 
 
Considerant que l’Ajuntament i el CCG manifesten la voluntat de formalitzar els vincles 
necessaris per garantir una correcta gestió dels sistemes de sanejament dins l’àmbit 
territorial corresponent, i,  reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest 
document, 
 
 
 
 
 
 

CONVENEN: 
Primer.- Objecte del Conveni 
 

L’objecte del present conveni és la delegació de l’exercici de la competència dels 
serveis de gestió del sanejament en alta i que són: estacions de bombament, 



 
 

 
 

col·lectors en alta i plantes de tractament de les aigües residuals, i plantes de 
tractament de fangs, si s’escau, de l’Ajuntament en favor del CCG, així com 
l’adscripció dels béns de domini públic i drets afectes a aquests serveis, i necessaris 
per a llur prestació, també en favor del CCG.  
 
En concret la delegació inclou la relació de les infraestructures relacionades a l’Annex 
1 del present conveni i comprèn les facultats necessàries per a prestar correctament 
els serveis tals com: 
 

a) Potestat d’auto-organització dels serveis, inclosa l’aprovació del reglament o 
reglaments i la determinació de llur forma i modalitat de gestió. 
 

b) Potestat de vigilància i inspecció dels serveis. 
 

c) Potestat de programació i planificació dels serveis, sens perjudici de la 
participació de l’Ajuntament en els processos d’aprovació dels plans directors 
dels serveis. 
 

d) Potestat expropiatòria. La propietat dels béns o drets que, si fos el cas, 
s’haguessin d’expropiar per tal de poder-hi emplaçar infraestructures 
necessàries per als serveis, quedaran en propietat del municipi delegant, però 
adscrits, pel que fa a llur ús i gestió, al CCG. Prèviament a l’inici de l’expedient 
expropiatori, s’informarà a l’Ajuntament als efectes que pugui al·legar tot allò 
que consideri convenient.  
 

e) Potestat de revisió dels actes, resolució de recursos que es plantegin i de la 
revisió d’ofici. 
 

f) Qualssevol altres potestats necessàries per a la correcta prestació dels serveis. 
 

Segon.- Obligacions de les parts 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa s’obliga a: 
 

a) Gestionar i controlar els sistemes de sanejament.   
 

b) Actualitzar i aprovar el Pla del Cicle de la Garrotxa, que serà la base per a la 
implantació de nous serveis o la modificació del previstos. 
 

c) Mantenir informat a l’ajuntament de totes aquelles actuacions que puguin afectar el 
normal funcionament dels serveis. 
 

d) Mantenir i facilitar a l’ajuntament els controls industrials i de funcionament dels 
sistemes públics de sanejament del seu terme municipal. 
 

e) Inspeccionar les aigües residuals d’origen industrial abocades al sistema de 
sanejament. 
 

f) Concedir els permisos d’abocament d’aigües residuals d’origen industrial. 
 

g) Aprovar les ordenances de gestió i control dels sistemes de sanejament. 



 
 

 
 

 
h) Exercir la potestat sancionadora envers als controls d’abocaments d’aigües 

residuals. 
 

i) Actuar com a interlocutor pel que fa a la transmissió d’informació sobre aquests 
serveis a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

j) Informar a l’Ajuntament de totes aquelles actuacions i circumstàncies que puguin 
afectar el normal funcionament dels serveis.  

 
L’Ajuntament s’obliga a: 
 
a) Informar dels canvis que es donin en el seu municipi pel que fa a la distribució o 

ampliació de les connexions de clavegueram nous o ja existents, ja siguin 
públiques com privades i també es tractin de connexions domèstiques o industrials. 
La informació s’haurà de trametre en suport informàtic compatible amb els 
sistemes de gestió geo-referenciada que disposi el Consell Comarcal.   
 

b) Autoritzar al CCG per tal que presti el servei mitjançant qualsevol forma jurídica 
admesa en dret, i a la realització dels contractes públics necessaris per a la 
prestació dels serveis delegats, així com les obres necessàries per a la realització 
dels serveis, si així ho creu convenient i necessari per garantir el funcionament 
dels serveis. 
 

c) Delegar al CCG la capacitat de tramitació urbanística i expropiadora per a totes 
aquelles actuacions implantades al municipi en relació al sistema de sanejament 
en alta, en representació de l’ajuntament.  
 

d) Cedir l’ús integral de les instal·lacions de sanejament delegades mentre aquest 
conveni sigui vigent. 

 
Tercer.- Compromisos econòmics 
 

El CCG finançarà la prestació dels serveis mitjançant les atribucions de recursos de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i/o les taxes que es puguin generar pel finançament del 
servei. 
 
El CCG finançarà i les inversions de millora, ampliació o remodelació de les 
infraestructures mitjançant les atribucions de recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i/o aportacions de tercers que obliguin a dur a terme les actuacions. Aquestes 
actuacions es duran a terme sempre i quan siguin possibles tècnicament.  
 
El CCG, directament o mitjançant l’entitat prestadora dels serveis, podrà ser receptor 
de subvencions, ajuts o donacions d’altres administracions públiques o d’altres entitats 
per a actuacions o inversions en relació als serveis objecte de delegació.  
 
En el cas de finiment del present conveni per qualsevol causa, l’Ajuntament se 
subrogarà en la posició del CCG com a creditor en el cas d’operacions financeres, 
receptor de crèdits atorgats i encara no aplicats a la finalitat per a la qual s’haguessin 
sol·licitat, o com a beneficiar dels possibles ajuts o subvencions atorgats. En aquest 
darrer supòsit, es tindrà en compte l’import de l‘ajut o de la subvenció que ja estigués 



 
 

 
 

efectivament executat o meritada la despesa corresponent, quina part correspondria al 
CCG, i la part pendent d’executar o de meritar la despesa que correspondria a 
l’Ajuntament. 
 
Addicionalment, al finiment del present conveni per revocació de l’Ajuntament 
delegant, haurà de satisfer una compensació al CCG per tal que aquest es pugui 
rescabalar de les despeses de re-estructuració del servei comarcal derivades de la 
pèrdua de sinèrgies i economies d’escala amb els altres municipis. Es calcularan els 
costos mitjançant l’estudi tècnic corresponent.  
 
El finiment del present conveni per revocació de l’Ajuntament delegat caldrà que es 
comuniqui amb una antelació mínima d’un any.  
 
Quart.- Béns i instal·lacions dels serveis 

 
Els drets, béns i instal·lacions dels serveis que ara es deleguen, continuaran essent de 
titularitat municipal, però s’adscriuen, pel que fa a llur ús i gestió, al CCG.  
 
L’adscripció dels béns que figuren a l’Annex 1 produirà efectes el dia d’inici de la 
delegació efectiva del present conveni, i tal com es descriu en aquest conveni. 
 
En el cas de finalització del conveni per qualsevol causa, l’adscripció dels béns deixarà 
de tenir efectes i l’ús i gestió dels béns i drets retornarà a l’Ajuntament.  
 
Cinquè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució 

 
El seguiment d’aquest conveni es durà a terme a través de la Memòria anual del servei 
que redactaran i presentaran els serveis tècnics del CCG i per la Comissió de control 
de l’execució del conveni que resoldrà els dubtes d’interpretació i estarà formada per 
un mínim de 4 membres, la meitat representants de l’Ajuntament i l’altra meitat per 
representats del CCG, i un màxim de 6.  
 
La Comissió podrà ser assistida per personal tècnic i es reunirà amb la freqüència 
necessària per dur a terme les funcions que li han estat encomanades. 
 
Sisè.- Modificacions 

 
Durant la vigència del present conveni, les parts en podran acordar qualsevol 
modificació que sigui necessària per a una millor prestació dels serveis, o per 
qualsevol altra raó d’interès públic, la qual s’instrumentalitzarà a través d’una addenda 
que serà aprovada pel CCG i per l’Ajuntament.  
 
Setè.- Vigència 

 
De conformitat amb l’article 27.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i l’art. 49.h.1º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, s’estableix una vigència de 5 anys a comptar des de l’endemà de la seva 
signatura, llevat que qualsevol de les parts procedeixi a denunciar-lo de forma 
expressa, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què es pretengui la 
seva expiració.  
 



 
 

 
 

Així mateix, i d’acord amb l’art. 49.h.2º de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, en qualsevol moment abans de la finalització del termini, els 
signants podran acordar unànimement i de forma expressa la pròrroga per un període 
de fins a quatre anys addicionals.  
 
Vuitè.- Extinció i resolució anticipada del conveni 
 

S’estableixen com a  causes d’extinció del present conveni:  
 

a) El finiment del termini de vigència inicial o de qualsevol de les pròrrogues, 
sempre que qualsevol de les parts hagués comunicat fefaentment amb una 
anticipació de sis mesos a la data de finiment la voluntat de no prorrogar-ne la 
vigència. 
 

b) L’aparició de circumstàncies sobrevingudes que justifiquin la impossibilitat 
legal, tècnica i/o econòmica que l‘Administració delegatària exerceixi la 
competència delegada sense perjudicar l’exercici de les competències pròpies.  

 
c) L’obstrucció per part de l’Administració delegant a l’exercici de la competència 

delegada.  
 

d) La revocació de la delegació per part de l’Administració delegant o la revocació 
de l’acceptació de la delegació per part del CCG sempre que existeixi causa 
justificada, legal, tècnica o econòmica, i prèvia compensació a la part que 
pertoqui, per les pèrdues i despeses que aquesta revocació pugui efectuar. 
Aquesta revocació tindrà efectes per anys naturals i en qualsevol cas, no abans 
de 6 mesos des de la data de comunicació i sempre que prèviament 
l’Administració delegant s’hagués fet càrrec de les despeses i obligacions.  

 
En qualsevol cas de renuncia o revocació prèvia del conveni abans de la 
finalització de la seva vigència o en el cas de finalització de la seva vigència o 
de qualsevol de les seves pròrrogues, i sempre i que això no suposi que les 
parts subscriguin un nou conveni de delegació amb les corresponents 
obligacions de finançament, l’Ajuntament estarà obligat a assumir el cost 
pendent d’amortitzar de les inversions realitzades en les infraestructures i 
d’aquelles despeses derivades de qualsevol obligació amb tercers que el 
Consell pogués tenir contreta per raó de la prestació dels serveis o el 
finançament d’inversions en els serveis, i, l’assumpció de les obligacions 
envers el personal afecte als serveis. 

 
e) Per mutu acord entre les parts 

 
f) Per manifestació expressa d’alguna de les parts 

 
g) Per l’incompliment de les obligacions fixades en el present conveni per 

qualssevol de les parts que el subscriuen. 
 
En cas d’extinció del conveni per alguna de les causes previstes anteriorment caldrà 
constituir una Comissió de seguiment del conveni per fixar la liquidació definitiva que 
fixarà les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts d’acord amb l’estipulat 
en el conveni.  



 
 

 
 

Novè.- Jurisdicció competent 

 
Aquest conveni té naturalesa administrativa de manera que les controvèrsies que 
puguin sorgir sobre la seva interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix es 
resoldran en el sí de la Comissió de Seguiment prevista al clausulat del mateix i en 
defecte d’una solució amistosa, els òrgans de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 
seran els competents per conèixer les qüestions litigioses  
 
Desè.- Marc normatiu del present conveni i actualització. 
 
El règim jurídic del conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d’obres,activitats i serveis dels ens 
locals, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya i per la resta de normativa que sigui materialment aplicable a aquest 
conveni. 
 
Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Onzè.- Protecció de dades personals 
 

a) Cada part tractarà les dades personals dels representants i interlocutors de l’altra 
part com a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades). La finalitat del tractament serà 
formalitzar i gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n derivin. 
Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades 
els interessats es podran adreçar a l’altra a les referències  i adreces que figuren a 
l’encapçalament d’aquest document. Les parts es declaren informades que poden 
consultar la informació de les polítiques de protecció de dades a les respectives 
pàgines web o seus electròniques. 
 

b) L’Ajuntament, com a titular de la competència, és responsable del tractament de 
les dades dels usuaris dels serveis, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
general de protecció de dades. Per al compliment de les obligacions que figuren en 
el present Conveni, el Consell Comarcal tractarà aquelles dades personals en 
qualitat d’encarregat del tractament en el sentit de l’article 4.8 del Reglament 
general de protecció de dades. El tractament per part del Consell Comarcal 
s’efectuarà en els termes i condicions que figuren en el document de condicions 
del tractament, que consta com a annex 2 d’aquest conveni. 

 
 

I perquè consti als efectes oportuns les parts signen aquest conveni, a la data de 
signatura electrònica 
 



 
 

 
 

Annex 1. RELACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA PAU 
 
 

MUNICIPI 
PLANTA 

DEPURADORA  
ESTACIONS DE 

BOMBEIG 
 COL·LECTORS 
EN ALTA (KM) 

SANTA PAU 
SANTA PAU Cases noves 1 

OLOT - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Annex 2. CONDICIONS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A FAVOR 
DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA. 

Termes i condicions que regiran en el tractament de dades personals que portarà a 
terme el Consell Comarcal de la Garrotxa com a encarregat del tractament en base al 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Pau, per a la prestació dels 
serveis de gestió del sanejament d’aigües residuals, consistent en els aspectes 
inclosos a l’objecte del conveni.  
 
1. La prestació dels serveis comportarà el tractament de dades personals 
responsabilitat de l'Ajuntament delegant. El Consell Comarcal tractarà les dades en 
qualitat d’encarregat del tractament en el sentit de l’article 4.8 del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (en endavant Reglament general de protecció de 
dades). El Consell Comarcal, com a encarregat del tractament, complirà en tot moment 
els principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament general de protecció de 
dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
de garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD).  
 
2. Seran objecte de tractament les dades dels representants de les empreses que 
duen a terme activitats industrials en el municipi. Les dades objecte de tractament 
seran: 

• Dades identificatives: nom i cognoms, DNI.  
3. El tractament comportarà les actuacions següents: registre, consulta i utilització. El 
tractament s’efectuarà en equips i sistemes propis del Consell Comarcal, o bé 
contractats per aquest, o bé propis de persones jurídiques a qui el Consell encarregui 
treballs.  
 
4. L’Ajuntament proporcionarà al Consell les dades personals necessàries per a la 
realització dels treballs. La transmissió de les dades s’efectuarà de forma segura, 
complint les mesures indicades a l’Esquema Nacional de Seguretat (aprovat pel Reial 
Decret 3/2010, de 8 de gener). 
 
5. Per portar a terme la prestació de serveis, el Consell Comarcal: 
 a) Utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat objecte 
del Conveni i si escau posteriors addendes. En cap cas podrà utilitzar les dades per a 
finalitats diferents.  
b) Disposarà d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat que ha adoptat i aplicarà a les dades. 
c) Comunicarà les dades a l’Agència Catalana de l’Aigua o bé amb l’autorització 
expressa de l'Ajuntament, o en els supòsits legalment admissibles i en consonància 
amb les finalitats pròpies del desenvolupament del Conveni. 
d) Comunicarà les dades a altres encarregats del tractament de l'Ajuntament, d’acord 
amb les instruccions d’aquest segon. En aquest cas, l'Ajuntament ha d’identificar, 
prèviament i per escrit, a qui s’han de comunicar les dades, així com les dades a 
comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 
e) Quan per complir la prestació del servei, hagués de transferir dades a un país tercer 
(no membre de la Unió Europea), n’informarà al responsable de manera prèvia, 
excepte que la normativa vigent ho prohibeixi per raons d’interès públic. 



 
 

 
 

f) Informarà al seu personal de l’obligació de mantenir el deure de secret respecte de 
les dades personals a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, sense 
límit temporal i fins i tot després que finalitzi la prestació del serveis. 
g) Garantirà que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, 
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, obligacions de les quals cal informar-los convenientment. 
Garantirà la formació d’aquestes persones en matèria de protecció de dades.  
h) Col·laborarà amb l'Ajuntament si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la 
protecció de dades i les consultes prèvies a l’autoritat de control, si escau realitzar-les. 
i) Posarà a disposició de l'Ajuntament la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 
j) Implantarà les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat 
i confidencialitat de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per garantir:  

• La confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes. 
• La restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades de forma ràpida, en cas 
d’incident.  
• La verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

6. El Consell Comarcal ha d’informar a l’Ajuntament, sense dilac ió indeguda i en 
qualsevol cas en el termini màxim de 48 hores, de les violacions de la seguretat que 
afectin les dades personals objecte del tractament, juntament amb la informació 
rellevant per documentar i comunicar la incidència. La informació es proporcionarà via 
EACAT i haurà d’incloure almenys la informació següent:  

• Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui 
possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 
• Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat. 
• Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les 
mesures adoptades per limitar els possibles efectes negatius. 

 
7. L’atenció a l’exercici dels seus drets per part de les persones afectades 
correspondrà exclusivament a l'Ajuntament. Si les persones afectades s’adrecessin al 
Consell Comarcal o a SIGMA per exercir els seus drets, el Consell Comarcal o SIGMA 
ho comunicaran a l’Ajuntament per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils, a 
partir del moment en el que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també tota la 
informació que pugui ser rellevant per resoldre la sol·licitud. 
 
8. En finalitzar la prestació del servei el Consell Comarcal lliurarà a l'Ajuntament les 
dades personals i, si escau, els suports on constin. No obstant, si l'Ajuntament ho 
determinés, el Consell Comarcal lliurarà a un nou encarregat, que l'Ajuntament haurà 
de comunicar per escrit, les dades personals i, si escau, els suports on constin.  
 
9. En qualsevol cas, en finalitzar la prestació del servei, el Consell Comarcal deixarà 
de tractar les dades. No obstant això, podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es 
puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació. Així mateix el Consell 
Comarcal podrà conservar dades anonimitzades per a la realització d’estudis o 
estadístiques.” 
 
Signat i datat electrònicament 



 
 

 
 

 
 
 
DELIBERACIÓ 
 
L’Alcalde demana la retirada de l’ordre del dia d’aquesta proposta per portar-ho a 
votació en una propera sessió del Ple. Les parts del conveni són l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa. Per converses amb altres ajuntaments s’ha 
considerat necessari revisar alguns aspectes del conveni que es consultaran amb els 
tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa i del Consorci Sigma. 
 
El regidor David Ivan Nájera, com a conseller comarcal, considera adequat retirar 
aquesta proposta de l’ordre del dia i que es contacti amb el Consell Comarcal per 
aclarir els dubtes que sorgeixin sobre el present conveni. 
 
L’Alcalde reprèn la paraula per portar a votació la retirada de l’ordre del dia d’aquesta 
proposta. 
 
 
RESULTAT:  
 
Aprovada la retirada de l’ordre del dia de la present proposta per 9 vots a favor 
(Armand Planas Buxeda, Cristina Maria Capo Piris, David Ivan Najera Conesa, Jaume 
Berga Clota, Josep Companys Güell, Marc Pages Rubies, Narcis Feixas Balcells, 
Sandra Batlle Torrenta, Susana Caballero Espuña) 
 
 
 
9.0.- PUNTS URGENTS 
 

No s’introdueix cap punt urgent.  
 
 
10.0.- PRECS I PREGUNTES 

 
Pren la paraula l’Alcalde president i demana als demés regidors si tenen algun prec o 
pregunta.  
 
Tot seguit el regidor David Ivan Nájera planteja quatre temes al Ple: 
 
1r.- Que ha tingut coneixement que totes les comunicacions que se’ls fa als dos joves 
extutelats del SOC, treballadors de la brigada municipal, són en castellà. Demana si 
des de l’ajuntament s’han donat ordres que cal adreçar-se a ells en castellà. 
 
2n.- Informa que ha augmentat la quantitat d’excrements de gossos. Que els rètols 
dissuassoris no fan prou efecte. Demana si es pot fer alguna altra actuació i si 
l’Ajuntament prendrà mesures al respecte. Posa com a exemple el camí d’accés a la 
Fageda. 
 
3r.- Veïns dels barris de Can Blanc, Can Potxa, La Fageda, Can Toca li han comunicat 
que que han detectat la presència de persones desconegudes a la zona. Que en 



 
 

 
 

alguns casos s’ha consultat la identitat d’aquests als Mossos, i que en alguns tenen 
antecedents per atracaments i, o violència. El mateix regidor i dos veïns més fan un 
seguiment d’alguna d’aquestes persones. Demana si l’Ajuntament està obert a ampliar 
les mesures de seguretat com per exemple la instal·lació de càmeres de seguretat a 
alguns punts del municipi, per donar més sensació de seguretat i recollir dades. 
 
4r.- Com que durant les obres a l’aparcament de Can Serra les places que conté 
quedaran anul·lades, quin pla té aquest Ajuntament perquè els carrers de Can Blanc i 
Can Potxa no hagin de ser aparcament d’autocars i turismes, encara amb més 
quantitat, i quin coneixement té aquest Ajuntament de la previsió de l’actuació del 
Consell Comarcal de la Garrotxa durant aquest període d’obres. 
 
 
L’Alcalde respon a cadascun de les qüestions a continuació: 
 
1r.- No hi ha cap ordre per part de l’equip de govern d’usar un o altre idioma a l’hora 
d’adreçar-nos als treballadors de l’Ajuntament. Precisament el treballador que més 
temps comparteix amb els dos joves extutelats del SOC té més fluïdesa parlant amb 
català. Informa que aquests dos joves van a classe de català, de competències TIC. 
Estarà més atent amb que s’utilitzi el català quan ens relacionem amb els dos joves 
treballadors de la brigada. 
 
El regidor David Ivan Nájera afegeix que és molt important fer-los entendre que el 
català és la seva llengua de referència. 
 
2n.- Pel que fa a les defecacions de gossos el regidor David Ivan Nájera únicament fa 
referència a la zona de Can Blanc, i no a tot el municipi. Amb la publicació del nou 
número de la revista Croscat s’ha aprofitat per fer un recordatori dels drets i deures 
dels propietaris de gossos. Demana que denuncïi als qui cometin accions incíviques, i 
l’Ajuntament actuarà imposant sancions. Inicialment es volia encarregar tasques 
d’informadora cívica a la persona que es va incorporar a treballar procedent del 
Programa de garantia juvenil, però va demanar a l’Alcalde fer un altre tipus de tasques.  
 
El regidor David Ivan Nájera respon que actualment té limitat per motius de salut l’ús 
del vehicle per desplaçar-se i comprovar altres zones. Però que rep via whattsapp 
mostres d’inseguretat a la zona del camp de futbol de Santa Pau. 
 
L’Alcalde manifesta que tindran en compte les propostes que aportari el regidor David 
Ivan Nájera per apel·lar al civisme dels veïns del municipi. 
 
Intervé el regidor Jaume Berga per demanar concretament a quines zones s’ha 
detectat l’increment d’excrements de gossos. 
 
El regidor David Ivan Nájera aclareix que fa referència a Can Toca, Can Potxa, Can 
Gasperic, i afegeix que hi ha molts gossos que van solts. 
 
L’Alcalde informa que qualsevol veí pot avisar a la protectora d’animals si veu algun 
gos que va solt. Tot i que cal tenir en compte que actualment la protectora dona servei 
només durant unes hores al dia. Actualment no dona el servei de 24h. 
 
El regidor David Ivan Nájera reitera la necessitat de càmeres per llegir les matrícules. 



 
 

 
 

3r,- L’Alcalde dona a conèixer la incorporació de 14 o 15 efectius més de Mossos 
d’Esquadra a la comarca, segons van informar el passat dilluns els agents de 
proximitat que visiten periòdicament  l’Ajuntament. Tot i que la xifra necessària seria 
disposar de 120 a 130 efectius a la comarca, amb aquestes darreres incorporacions 
estem entre els 90 i 100 efectius. Afegeix que la càmera de la sortida de la betzinera 
BP fa la funció de llegir les matrícules que circulen direcció a Ca la Guapa. 
Tot i que coincideix amb la manifestació que pot augmentar la inseguretat, l’Alcalde no 
veu convenient la instal·lació de càmeres. 
 
El regidor David Ivan Nájera insisteix en que sense disposar de càmeres no es pot 
saber qui ha entrat o sortit del municipi. Que tot i que s’han incorporat més Mossos , 
estan a punt de jubilar-se els de la tercera o quarta promoció. 
 
4t.- Respecte què passarà quan es portin a terme les obres de millora a l’aparcament 
de Can Serra l’Alcalde fa referència la reunió que va tenir lloc al Consell Comarcal de 
la Garrotxa amb la Sra. Anna Barnades, on es va comunicar la prova pilot de mobilitat 
que vol fer el Consell Comarcal. S’intentarà fer coincidir aquestes obres amb aquesta 
prova pilot de mobilitat a la zona central del Parc Natural, que preveu que la zona de 
Cala Guapa només assumeixi la quantitat de vehicles que li permet fins ara, no més. 
 
El regidor David Ivan Nájera ha demanat al Consell Comarcal quan es preveu portar a 
terme la prova pilot perquè la gent vol accedir al Parc Natural amb el seu propi vehicle. 
Pregunta si l’Ajuntament farà alguna contingència, algun aparcament alternatiu, alguna 
zona blava. 
 
L’Alcalde informa que la Taula de mobilitat i turisme comarcal, de la qual en forma part 
treballa per trobar una solució. S’intentarà que les obres no coincideixin amb l’època 
de més afluència de visitants a La Fageda. S’intentarà posar en marxa la prova pilot de 
mobilitat abans de la temporada alta de turisme. El Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa està pendent de tenir quatre guardes rurals més per aconseguir més 
vigilància. La finalitat és que s’aparqui més a Olot o Santa Pau i que la gent es 
desplaci amb bus. 
 
El regidor David Ivan Nájera demana manifestar també en aquesta sessió de Ple el 
reconeixement a la feina de la cartera del municipi, la Sra. Maria del Mar Suñer Vila 
per la diligència i entrega en portar a terme la seva feina, actualment, i en especial 
durant tot el període de pandèmia que hem viscut. Considera que caldria fer-li un acte 
de reconeixement per part del Consistori. 
 
El regidor Armand Planas, com a familiar de la Maria del Mar Suñer manifesta que li 
traslladarà aquest reconeixement. 
 
 
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta i la certifico 
a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Santa Pau, signat i datat electrònicament, 
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