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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  

Número: 10/2020 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 19 d’octubre de 2020 
Horari: de 19:00 h a les 22:15 h  
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 19 d’octubre de 2020, es reuneixen 
de forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes 
legalment establerts, els membres que integren el Ple  que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del 
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 

ASSISTENTS  

Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 

Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Jana Soteras Melguizo  
Non Casadevall Sala  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
R.M.M.A.  
 
Interventora  
A.P.P.
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 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE 
SETEMBRE DE 2020. 

D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde pregunta si 
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de l’acta.  
 
No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió del dia 
30 de setembre 2020 s’aprova per unanimitat.  
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=00m30s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
 
El portaveu del grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa municipalista, Sr. 
Casadevall, sol·licita poder fer un prec en relació a la sentència dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, relativa als membres de la mesa del Parlament 
per permetre la tramitació de les lleis de desconnexió que havien de dotar de marc 
legal el referèndum de l’1 d’octubre i la posterior declaració d’independència. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=00m46s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=00m54s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=01m02s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=02m13s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=02m23s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=02m40s 
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Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=02m44s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=02m50s 
Jordi Congost (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=03m00s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

PRESIDÈNCIA 
 
2.- DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 18 de 
setembre de 2020 fins al dia 7 d’octubre de 2020 els decrets compresos entre el 
número 3735 fins al número 4072, accessibles des de la Carpeta del Regidor en 
format digital. 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=03m47s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 

El Ple es dóna per assabentat.  

 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS 

ECONÒMICS 
 
3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 
NÚMERO 55/2020, PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES 
(expedient X202009797). 
 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, regidora delegada 
d’hisenda, que fa la següent proposta al Ple: 

Vist l’informe d’Intervenció de data 23 de setembre de 2020 en que es posa 
de manifest l’existència de crèdit finançats amb inversions financerament 
sostenibles que no han estat executats conforme al que disposa la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i la DA 16a. del TRLRHL, i per tant cal procedir a l’amortització 
d’endeutament per l’import d’aquests crèdits no executats. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la 
base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost  
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 55/2020, 
per transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa 
l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent 
Pressupost d’acord amb el següent quadre: 

 

Aplicació Descripció ALTA BAIXA 

11 01100 91300 DEUTE PÚBLIC. AMORTITZ. DEUTE S.P. 29.671,46   

12 93300 62210 
ROM.2018. GEST. PATRIM. OBRES REF.SERVEI 
INTERVENCIÓ (IFS18)   -431,75 

31 15320 61931 ROM. 2018. PAVIM. OBRES CARRER ROTES (IFS 2018)   -1.650,00 

31 15320 61932 
ROM. 2018. ARRANJ. C/ST. ESTEVE/POU/CARMELITES (IFS 
2018)   -4.425,00 

31 15320 61935 
ROM. 2018. PAV. VP ROTONDA PL. EUROPA NACIONS (IFS 
2018)   -3.117,66 

31 15320 61938 ROM. 2018. PAV. VP. ARRANJ. TRAM C/GIRONA (IFS 2018)   -2.438,17 

31 15320 61939 
ROM. 2018. ADEQ. VORERES B. ST. PERE I C. LLIB. 
(IFS2018)   -2.903,53 

21 17100 61915 
ROM. 2019. PARCS I JARDINS. PARC DE LA DRAGA (IFS 
2019)   -161,16 

23 33600 68201 
ROM.2019. PATR.HISTÒRIC. REHAB.PESQUESRA GIMFERRER 
(IFS2019)   -101,11 

31 13300 61942 
ROM. 2019. PAVIM.VP. ARRANJAMENT PÀRQUING LA 
SOLANA (IFS2019   -479,00 

31 15320 61906 
ROM. 2019.PAVIMENTACIÓ VP C/DIVINA PASTORA (IFS 
2019)   -68,65 

31 15320 61907 ROM. 2019 PAVIM. VP. PLAÇA PG. M. CONSTANS (IFS 2019)   -8.167,21 

31 15320 61943 
ROM. 2019. PAVIM.VP. ARRANJ. SAULÓ CAMI HORTA (IFS 
2019)   -42,87 

31 15320 61944 
PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJ. CARRIL BICI ESTANY (IFS 
2019)   -747,64 

31 15320 61945 
ROM. 2019. PAVIMENTACIÓ VP. PASSOS ACCESSIBLES (IFS 
2019)   -148,71 

31 15320 61946 
ROM.2019. PAVIM.VP. CONNEXIÓ XARXA CICLABLE ST.PERE 
(IFS2019   -68,96 

31 15320 61947 
ROM.2019. PAVIM. VP. ADEQ. SAULÓ PG. DE L'ESTANY (IFS 
2019)   -3.350,79 

40 33300 63301 ROM. 2019. EQUIP. CULTURALS. CLIMATITZACIÓ (IFS 2019)   -209,58 

40 33300 68201 
ROM. 2019. EQUIP.CULTURALS. REHAB. EDIFICI EL TINT 
(IFS 2019   -1.015,53 

45 34210 62214 
ROM.2019. INST. ESPOR. REHAB. VESTIDORS CAMP FUTBOL 
(IFS2019   -144,14 

      TOTAL 29.671,46 
-
29.671,46 
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Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies l’acord precedent, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no 
es presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord 
i es procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries 
resumides per capítols. 
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=04m00s 
Miquel Noguer (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=04m12s 
Gemma Feixas (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=04m48s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=04m57s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=05m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=08m33s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=08m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=08m48s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=08m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=09m01s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=09m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (14) 

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

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

Vots en contra (1) 

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

Abstencions (2) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS I ACTIVITATS ADMINISTRATIVES, L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I APROVACIÓ 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE PREUS 
PÚBLICS MUNICIPALS (expedient X7576/2020). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, regidora delegada 
d’hisenda, que fa la següent proposta al Ple: 

El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han 
de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i l’article 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
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actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, les ordenances fiscals 
que s’especifiquen en la part dispositiva, redactades a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment.  
 
S’ha proposat la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis i activitats administratives, l’ordenança 
fiscal número 11, reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local i l’ordenança general de preus 
públics municipals. 
 
Consta en l’expedient l’informe emès per la Cap del Servei de Recurs 
Humans, pel qual sol·licita l’establiment de la Taxa per drets d’examen per la 
presentació a les proves d’accés a les places convocades per l’Ajuntament de 
Banyoles. Així com també consten els informes emesos per la Secretaria i 
pels Serveis Econòmics. 
 
Per tot l’exposat i de conformitat amb el que disposa la Secció 3a del Capítol 
III (Tributs) del Títol I (Recursos de les hisendes local) del Text Refós de la 
Llei de les Hisendes Locals, que conté la normativa reguladora de les taxes i 
el Capítol VI (Preus públics) de l’esmentat Títol I, que conté la relativa als 
Preus Públics. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals 
que han de regir a partir del dia 1 de gener de 2021, que tot seguit es 
detallen i figuren com a document annex I del present acord:  
 

 Ordenança fiscal número 6, reguladora de les taxes per la prestació 
de serveis i activitats administratives 

 Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 
 
 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança general de preus 
públics municipals que ha de regir a partir del dia 1 de gener de 2021, i que 
figura com a document annex I del present acord.  
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Tercer.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació 
i la inserció d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, per 
un termini de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas 
de no haver-hi cap reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord 
esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord plenari.  
 
Quart. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en 
la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i 
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la informació i Bon Govern.  
 
ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I 
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS MUNICIPALS  
 
Ordenança fiscal número 6, reguladora de les taxes per la prestació 
de serveis i activitats administratives 
 
S’incorpora un nou apartat, apartat 6.7, relatiu a la taxa per drets d’examen 
per la presentació a les proves d’accés a les places convocades per 
l’Ajuntament de Banyoles, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 

6.7. TAXA PER DRETS D’EXAMEN PER A LA PRESENTACIÓ A 
LES PROVES D’ACCÉS A LES PLACES CONVOCADES PER 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES. 
 
 Drets d’examen, per cada convocatòria  20,00 € 

 Disposició addicional: 
  
Les persones que acreditin estar inscrites a 
l’atur tindran una reducció de la quota del 
100%. En aquest supòsit, els aspirants hauran 
d’acreditar estar inscrits com a demandants 
d’ocupació en el servei d’ocupació de Catalunya. 
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Normes de gestió:  
 
a) La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació 
mitjançant els models habilitats a aquest efecte 
per l’Ajuntament. L’ingrés es realitzarà a 
l'entitat bancària autoritzada o a la Caixa 
Municipal, si està operativa, abans o en el 
mateix moment de presentar la sol·licitud, i no 
s’admetrà el pagament fora de tal termini. 
 
b) La falta de pagament de la taxa en el termini 
assenyalat en el paràgraf anterior determinarà 
la no admissió de l’aspirant a les proves 
selectives. La sol·licitud d’inscripció al procés 
selectiu haurà d’anar acompanyada del 
justificant d’ingrés de l’autoliquidació. 
 
c) No procedirà la devolució de la taxa en 
haver-se acreditat el fet imposable a la data de 
presentació de la sol·licitud.   

 
Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 
 
S’incorpora una disposició addicional segona amb el contingut següent: 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA  
 
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la 
utilització o aprofitament especial del domini públic no es 
desenvolupi, es prorratejaran les tarifes en quotes per €/dia aquelles 
que estan establertes en quanties fixes per mes, trimestre, 
temporada o any, per tal de realitzar les funcions de gestió tributària 
que s’escaiguin en relació als fets imposables que no s’hagin produït. 

 
I incorporar en l’annex 11.3 “Taxa per ocupació de la via pública amb taules 
i cadires” una disposició transitòria segona amb el contingut següent: 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Exclusivament per a l’exercici 2021 s’aplicarà una reducció del 50% 
en les tarifes establertes en l’annex 3 de la vigent ordenança fiscal 
núm. 11.  

 
l’Ordenança General de Preus Públics Municipals,  
 
S’incorpora una disposició addicional amb el contingut següent: 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o 
l’activat no es presti o desenvolupi, es prorratejaran les tarifes en quotes per 
€/dia o dia lectiu, segons s’escaigui en funció del fet imposable de cada 
preu, aquelles que estan establertes en quanties fixes per mes, bimestre, 
trimestre o any, per tal de realitzar les funcions de gestió tributària que 
s’escaiguin en relació als fets imposables que no s’hagin produït. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=09m26s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=09m51s 
Gemma Feixas (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=12m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=12m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=13m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=17m00s 
Jana Soteras (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=17m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=18m26s 
Gemma Feixas (JxCAT)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=19m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=19m40s 
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=24m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=29m26s 
David Carvajal (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=30m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (9) 

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

Vots en contra (3) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

Abstencions (5) 

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

 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS 
TERRITORIALS 

 

5.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI DE BANYOLES (expedient 
X2018001084). 

L’alcalde fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FETS 

1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 6 
d’agost de 2018, va adoptar l’acord consistent en aprovar inicialment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Banyoles, que incorpora un 
estudi ambiental estratègic, formulat per l’Ajuntament com a revisió del 
planejament general vigent al municipi, i sotmetre’l al tràmit d’informació 
pública pel termini de 45 dies hàbils; també s’acordà sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials  i concedir  
audiència als ajuntaments que confinen amb el terme municipal de Banyoles 
i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
2.- L’edicte relatiu a l’acord d’aprovació inicial del POUM i al sotmetiment de 
la documentació d’aquest Pla i de l’Estudi Ambiental Estratègic al tràmit 
d’informació pública durant 45 dies hàbils, es va publicar al BOP de Girona 
núm. 159 de data 17 d’agost de 2018, al Diari de Girona de data 15 d’agost 
de 2018 i al Punt Avui de data 16 d’agost de 2018. El referit anunci va estar 
exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 17 d’agost 
de 2018 al dia 26 de novembre de 2018,  ambdós inclosos. 
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3.- Durant el termini d’informació pública han estat presentades un total de 
165 al·legacions. Posteriorment al termini esmentat, s’han presentat 12 
al·legacions. Aquestes al·legacions consten incorporades a l’expedient 
administratiu del POUM.  
 
L’equip tècnic redactor del POUM ha analitzat el conjunt de les al·legacions 
presentades, havent emès informe tècnic sobre el seu contingut, proposant 
al Ple que resolgui les esmentades al·legacions en el sentit en què han estat 
contestades.  
 
4.- A partir de l’acord d’aprovació inicial del Ple es va sol·licitar informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i al Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany i es va concedir audiència als ajuntaments que 
confinen amb el terme municipal de Banyoles, d’acord al que disposa l’article 
85.5 i 7 del TRLUC. 
 
En concret es van sol·licitar els informes següents i es va donar audiència als 
ajuntaments, ens locals i entitats  que també es relacionen:  
 
Generalitat de Catalunya:  
 

- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (25 de 
gener de 2019). Desenvolupament rural.  Informe favorable amb 
condicions. 
- Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAAG) 
(19 de novembre de 2018). Informe amb caràcter preliminar amb les 
consideracions a tenir en compte en el POUM i l’Estudi Ambiental 
Estratègic.  
- Secretaria d’Habitat Urbà i Territori (23 d’octubre de 2018). 
Planificació Territorial i Paisatge. Comuniquen que no els correspon 
emetre informe. 
- Agència Catalana de l’Aigua : 
     - 6 de febrer de 2019 : informe sobre el POUM, amb una relació   
de conclusions a incorporar al document.  
     - 26 de març de 2019 : Informe sobre l’Estudi d’Inundabilitat 
preliminar del POUM amb consideracions al document. 
      - 30 d’abril de 2020: Informe sobre l’Estudi d’Inundabilitat del 
POUM amb les previsions a tenir en compte en el desenvolupament 
del POUM.  

- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (16 de novembre de 
2018). Informe favorable amb condicions. 
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ( 6 de març de 2020). 
Informe favorable amb condicions. 
- Agència de Residus de Catalunya (10 de febrer de 2020). Informe 
favorable amb condicions.  
- Direcció General de Transports i Mobilitat (10 de febrer de 2018). 
Informe favorable amb recomanacions. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Biodiversitat i Medi Natural 
(18 de desembre de 2020). Informe amb consideracions. 
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- Departament d’Empresa i Coneixement. Seguretat industrial (30 
d’agost de 2018). Informe favorable. 
- Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital (16 
de gener de 2019). Informe favorable amb condicions. 
- Direcció General de Turisme ( 4 d’octubre de 2018). Informe 
favorable amb condicions. 
- Direcció General de Comerç. ( 2 de febrer de 2018). Informe 
favorable vinculant amb condicions. 
- Direcció General del Patrimoni Cultural (28 de desembre de 2018). 
Informe favorable vinculant amb condicions. 
- Secretaria de Salut Pública ( 2 d’octubre de 2018). No els correspon 
emetre informe 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ( 2 
d’octubre de 2018). Fan una relació de requeriments normatius a tenir 
en compte 
- Direcció General de Protecció Civil ( 2 d’abril de 2019). Fan 
consideracions que cal tenir en compte enfront els riscos. 
- Departament d’Educació ( 4 de febrer de 2019). Informe favorable 
amb condicions. 
- Direcció General d’Afers Religiosos ( 2 d’octubre de 2018). 
- Consell Català de l’Esport ( 7 de març de 2019). Informe favorable 
amb condicions. 
- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (25 d’octubre 
de 2018). Fan una relació de consideracions a incloure a l’EAE i l’annex 
III de les normes urbanístiques. 
- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Qualitat 
acústica i lumínica (16 de novembre de 2018). Fan una relació de 
consideracions a incloure al POUM.  
- Departament d’Empresa i Coneixement. Activitats extractives (15 
d’octubre de 2018). Informe favorable amb condicions. 
- Departament d’Empresa i Coneixement. Energia (15 d’octubre de 
2018). Informe favorable amb condicions. 
- Diputació de Girona. Xarxa Viària Local ( 2 d’octubre de 2018). 
Informe favorable amb condicions, que s’incorporen. 

Estat:  
- Ministerio de Fomento. Dirección General Aviación Civil (13/12/2018). 

Informe favorable amb condicions.  
- Ministerio de Economia i Empresa. Dirección General de 

Telecomunicaciones i Tecnologias de la Información 
- (15/10/2019) Informe desfavorable, cal incorporar les observacions.  
- (25/06/2020) Informe favorable. 

 
Ajuntaments, ens local  i altres entitats:  

Ajuntament de Porqueres 
Presenta una al·legació ( 23 de novembre de 2018) (número 93 de 
l’informe de resposta de les al·legacions de l’equip redactor). 
Ajuntament de Fontcoberta. No s’ha rebut resposta 
Ajuntament de Cornellà de Terri. No s’ha rebut resposta 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
Presenta una al·legació ( 26 de novembre de 2018) ( número 129 de 
l’informe de resposta de les al·legacions de l’equip redactor). 
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Consorci de l’Estany. No s’ha rebut resposta 
Entitat Limnos 
Presenta una al·legació ( 26 de novembre de 2018) (número 42 de 
l’informe de resposta de les al·legacions de l’equip redactor).  
Entitat gestora del sistema d’abastament d’aigua Municipal 
Informe d’Aigües de Banyoles SAU que conclou que el sistema 
d’abastament d’aigua potable es suficient per abastar el 
desenvolupament previst en el POUM.  
Entitat gestora del sistema de sanejament. Informe de suficiència del 
sanejament. (29/10/2018) emès pel Consell Comarcal del pla de 
l’Estany. 

 
5.- Un cop efectuada la sol·licitud d’informes i valorades les al·legacions, en 
data 9 de  setembre de 2019 es va trametre al Departament de Territori i 
Sostenibilitat la documentació tècnica del POUM amb l’estudi ambiental 
estratègic, el document resum en què descriu la integració en la proposta de 
Pla dels aspectes ambientals i de les consultes realitzades i l’informe a les 
al·legacions presentades per obtenir, previ informe de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental OTAA, la declaració ambiental estratègica, i de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme l’informe urbanístic i territorial sobre la 
proposta de Pla que es preveu sotmetre a aprovació provisional pel que fa 
als aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i a qüestions 
d'oportunitat d'interès supramunicipal, per tal que puguin ésser considerats 
en l'acord d'aprovació subsegüent, d’acord al que disposen l’article 86 bis i la 
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 
32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Previ requeriment de l’òrgan ambiental, el 22 de juliol de 2020 l’Ajuntament 
de Banyoles va ampliar la informació relativa al risc d’inundabilitat, les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la prevenció de la contaminació 
acústica i la detracció de cabals de l’estany de Banyoles per a l’abastament 
municipal. Aquesta documentació forma part d’una nova versió del Pla de 
data juliol de 2020. 
 
6.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 14 de 
febrer de 2020, va adoptar l’acord d’emetre informe sobre la proposta del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Banyoles, que es preveu sotmetre a 
aprovació provisional, a l’efecte del referit  l’informe urbanístic i territorial, 
amb observacions que indiquen per tal que siguin considerades en l’acord 
d’aprovació.  
 
Al mateix acord s’indica que l’informe compleix les funcions de l’informe 
establert a les normes d’ordenació territorial dels plans territorials en relació 
amb els documents dels plans aprovats inicialment; que el mateix s’emet 
sense perjudici de la resolució que pugui adoptar-se definitivament quan 
s’elevi l’expedient a l’organisme competent. 
 
7.- En data 5 d’agost de 2020 (E2020011355), l’equip redactor presenta la 
documentació, que tot seguit es relaciona  per a la seva aprovació 
provisional.  En la documentació s’inclou un informe en relació a la valoració 
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de les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública,  a la 
incorporació en el document que se sotmet a aprovació provisional de les 
prescripcions dels informes sectorials i de l’acord de la CTU de Girona de 
data 14 de febrer de 2020 i a les modificacions introduïdes amb posterioritat 
a l’informe de la CTU. 
 
 
Documentació presentada: 
 

- DOC I. Memòria descriptiva i justificativa (Font-Viñolas, arquitectes SLP – 
agost 2020) 

- Annex 1 : Conclusions dels procés de Participació Ciutadana de la fase 
de l’Avanç de Pla (La Vola – febrer 2014)  

- Annex 2 : Informe resposta a les al·legacions (Font-Viñolas, 
arquitectes SLP – agost 2020) 

- Annex 3 : Informe resposta als informe sectorials (Font-Viñolas, 
arquitectes SLP – agost 2020) 

- Annex 4: Informe resposta CTU i de les modificacions introduïdes 
posteriorment a l’informe d’Urbanisme (Font-Viñolas, arquitectes SLP – 
agost 2020). 
D’acord amb això, s’han introduït modificacions per donar compliment 
a les especificacions emeses en els informes sectorials i també es 
relaciona les següents modificacions que afecten el document: 
- Delimitació del PAU11 Guemol 
- Eliminació del PAU22 Crta. Figueres i PAU23 carrer Migdia 
- Modificació del SMU3 Providència 
- Modificació del SUND2 Connexió Porqueres 
- Modificació del SMU5.3 Juncà 
- Modificació del PAU4.1 i PAU 4.2 
- Modificació del PAU20.3 
- Delimitació del PAU 22 Catalunya, en substitució del SUD8, que 
s’elimina 
- Modificació de les condicions a la fitxa del SUD1 Les Arcades 
- Delimitació de nou equipament al carrer Jacint Verdaguer i carrer 
Servites 
- Correcció, d’acord amb el planejament vigent, de l’alineació del 

passatge al  carrer de Circumval·lació al Puig. 
- Modificació en la qualificació d’una finca al carrer Pla de la Coromina. 
- Ajustos derivats de precisions sobre recs 
- Ajustar la delimitació entre les zones A12e i R62g, entre els carrers 
Canameres        i Telers 
- Modificació en l’ocupació auxiliar en el Front de Mata 
- Modificació en la qualificació de les cases Gimferrer 
- Delimitació com a Sistema viari del carril bici que transcorre paral·lel 
a la crta. GIP-5121 
- Modificació dels articles 116.4, 137, 141.6, 155.3, 156.3, 250, 260, 
274, 276 i la Disposició Transitòria cinquena. 

 
- DOC II. Memòria social (GMG – agost 2020)  
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- DOC III. Nomes urbanístiques (Font-Viñolas, arquitectes SLP – agost 
2020)  

- Annex 1 fitxes àmbits  
- Annex 2 relació d’espècies vegetals  
- Annex 3 normativa ambiental general d’aplicació al planejament 

derivat  
- Annex 4 plànols servituds aeronàutiques  
- Annex 5 esquema d’usos admissibles  

- DOC IV. Estudi Ambiental Estratègic (La Vola 1981 SA - agost 2020) 
- Annex 1 Estudi preliminar de riscos geològics (IGC – juliol 2018)  
- Annex 2 Estudi d’inundabilitat (Font-Viñolas, arquitectes SLP – agost 

2020) 
- DOC V. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG)  (La Vola - 

juliol 2018)  
- DOC VI. Agenda i viabilitat econòmica i financera. Sostenibilitat 

econòmica (PROMO assessors consultors SAP - agost 2020)  
- DOC VII-I. Plànols informació (Font-Viñolas, arquitectes SLP – agost 

2020)  
- DOC VII-II. Plànols ordenació (Font-Viñolas, arquitectes SLP – agost 

2020)  
 
8.-  El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, en data 22 
de setembre de 2020, va adoptar  resolució formulant declaració ambiental 
estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal amb caràcter favorable, 
condicionada a la incorporació de les prescripcions que s’indiquen ( 
RESOLUCIÓ TES/2297/2020, de 22 de setembre, per la qual s'emet la 
declaració ambiental estratègica del Pla d'ordenació urbanística municipal de 
Banyoles (exp. OTAAGI20140182)). 
 
Aquesta resolució ha estat publicada al DOGC núm. 8235, de  28 de 
setembre de 2020 
 
9.- En data 5 d’octubre de 2020 l’equip redactor tramet novament la 
documentació per a la seva aprovació provisional, incorporant les 
prescripcions que s’indiquen a la  RESOLUCIÓ TES/2297/2020, de 22 de 
setembre, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Pla 
d'ordenació urbanística municipal de Banyoles (exp. OTAAGI20140182)). 
 
10.- Consta en l’expedient l’informe emès per l’arquitecta municipal en 
relació a la incorporació a la documentació del POUM que es presenta a 
aprovació provisional de les determinacions fixades a l’acord de la CTU de 
Girona de 14 de febrer de 2020, de les prescripcions de la resolució del 
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de 22 de setembre 
de 2020, de les prescripcions dels informes dels organismes sectorials i dels 
ajuntaments i de les consideracions contingudes a l’acord d’aprovació inicial 
del POUM, i indicant de forma expressa que procedeix continuar amb la 
tramitació d’aquest expedient. 
 
11.- També consta en l’expedient l’informe favorable emès per la cap del 
Servei d’Urbanisme, amb nota de conformitat de la secretària municipal. 
 



 
 
 
 

17 

 

 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Correspon als ajuntaments formular els plans d’ordenació urbanística 
municipal (art.76 TRLU), essent l’òrgan competent per aprovar 
definitivament el POUM la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (art. 
80 en relació amb l’art. 79 del TRLU). 
 
2.- En la tramitació del document s’ha seguit el procediment regulat a 
l’article 85 TRLU, tal i com va quedar recollit en el dictamen d’aprovació 
inicial i s’ha exposat a informació pública per termini de 45 dies hàbils,  s’ha 
sol·licitat al mateix temps informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, i també simultàniament s’ha atorgat audiència als 
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el del municipi. 
 
3.- D’acord amb el que disposen els articles 86 bis i la disposició transitòria 
divuitena del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, abans de l'aprovació provisional, en data 9 de 
setembre de 2019,  es va lliurar al departament o departaments competents 
en matèria d'urbanisme i de medi ambient la proposta de memòria 
ambiental, juntament amb una còpia de la proposta de pla que es preveu 
sotmetre a l'aprovació provisional per tal d’obtenir la resolució de l'òrgan 
ambiental sobre la memòria ambiental i, en el cas de plans tramitats pels 
ens locals, un informe urbanístic i territorial sobre els aspectes del pla 
relatius a qüestions de legalitat i a qüestions d'oportunitat d'interès 
supramunicipal, per tal que puguin ésser considerats en l'acord d'aprovació 
subsegüent.  
 
4.- D’acord amb el que s’ha exposat,  el Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Banyoles s’ha sotmès al procediment d’avaluació ambiental que 
regula la Llei 21/2013, de 9 de desembre,  l’article 86 bis TRLUC i la 
Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica ( Regles aplicables fins 
que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013). La Declaració 
Ambiental Estratègica ha estat emesa en data en data 22 de setembre de 
2020 en sentit favorable, amb la incorporació de diferents prescripcions. La 
referida Resolució ( RESOLUCIÓ TES/2297/2020) ha estat publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8235, de  28 de setembre de 
2020. 
 
I de conformitat amb la Disposició Transitòria 18a del TRLUC  la  Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 14 de febrer de 2020,  va 
emetre l’informe urbanístic i territorial favorable a la proposta, amb diverses 
consideracions. 
 
5.- L’organisme o la corporació que hagi acordat aprovar inicialment el pla, 
segons els  resultats de la informació pública i dels informes corresponents, 
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n’ha  d’acordar  l’aprovació provisional, amb les modificacions que consideri 
adients.   En el cas que les  modificacions incloses al pla siguin canvis aïllats 
en la  classificació o la qualificació del sòl o modificacions puntuals en sòl 
urbà, urbanitzable o apte per ser urbanitzat, no caldrà iniciar un nou tràmit 
d’informació pública, supòsit aquest davant el qual ens trobem. 
 
6.- Per tot l’exposat i de conformitat amb la normativa que li és d’aplicació:  
 

 Decret Legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
sòl i Rehabilitació Urbana. 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions operades per les lleis 
3/2012, de 3 de febrer, i 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’urbanisme.  

 Decret  64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
Protecció de la Legalitat Urbanística. 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que estableix 
les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, 
programes i projectes que poden tenir efectes significatius sobre el 
medi ambient. 

 Disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 
21/2013. 

 Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes, en allò que no contradigui la normativa bàsica estatal 
continguda en la Llei 21/2013. 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.  
 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.  
 Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques. 
 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya. 
 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

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

 Article 3.3.d.7 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, que regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional, l’art. 54 del Reial decret legislatiu 781/1986 que 
aprova el Text refós de les disposicions legals de règim local i l’art. 
173 del ROF, que estableixen que prèviament a l’adopció de l’acord 
del Ple de la corporació, s’ha d’emetre el corresponent informe del 
Secretari. 

 Normativa sectorial d’aplicació. 
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7.- En virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local i l’article 52.2.c) 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, la competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos a la legislació 
urbanística correspon al Ple.  
 
I de conformitat amb l’article 47.2.ll) LRBRL i 114.3.k) LMRLC, es requereix 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per a l’adopció d’acords que correspongui adoptar a la Corporació 
en la tramitació d’instruments de planejament general previstos en la 
legislació urbanística. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
  

PRIMER. Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública del POUM de Banyoles, que es relacionen a continuació,  en el sentit 
i pels motius que es recullen en l’informe tècnic emès per l’equip redactor 
del planejament esmentat ( Document I, Annex II, informe resposta a les 
al·legacions) el qual s’incorpora com a annex al present acord i s’aprova a 
efectes de motivació: 
 
  NUM 

ENTRADA 
DATA Resolució al·legacions d'acord amb l'informe 

de l'equip redactor 

1 15158 12/9/2018 No es considera al·legació. Veure núm. al·legació 
16 i 165 

2 15658 19/9/2018 Desestimada 

3 15858 24/9/2018 Estimada 

4 15934 25/9/2018 Estimada la renuncia  a la seva al·legació  

5 16110 27/9/2018 Estimada parcialment 

6 16302 1/10/2018 Estimada  

7 16518 3/10/2018 Estimada 

8 16538 4/10/2018 Desestimada 

9 16799 4/10/2018 Estimada 

10 17106 15/10/2018 Estimada parcialment 

11 17202 16/10/2018 Estimada parcialment 

12 17241 16/10/2018 Estimada parcialment 

13 17378 18/10/2018 Desestimada 

14 17597 24/10/2018 Estimada 

15 17681 24/10/2018 Desestimada 

16 17888 29/10/2018 Estimada parcialment 



 
 
 
 

20 

 

17 17913 29/10/2018 Estimada 

18 17966 30/10/2018 Estimada 

19 18045 31/10/2018 Desestimada 

20 18058 31/10/2018 No es considera al·legació. Veure al·legació núm. 
31. 

21 18333 6/11/2018 Desestimada 

22 18495 8/11/2018 Estimada 

23 18591 9/11/2018 Estimada parcialment 

24 18607 9/11/2018 Estimada 

25 18720 12/11/2018 Estimada 

26 18984 14/11/2018 Estimada 

27 19048 15/11/2018 Estimada 

28 19050 15/11/2018 Estimada 

29 19053 15/11/2018 Desestimada 

30 19063 15/11/2018 Estimada parcialment 

31 19105 15/11/2018 Desestimada 

32 19194 16/11/2018 Desestimada 

33 19274 19/11/2018 Desestimada 

34 19332 19/11/2018 Estimada 

35 19359 20/11/2018 Estimada 

36 19375 20/11/2018 Estimada parcialment 

37 19376 20/11/2018 Estimada parcialment 

38 19378 20/11/2018 Estimada parcialment 

39 19383 20/11/2018 Estimada 

40 19432 21/11/2018 Estimada parcialment 

41 19437 21/11/2018 Estimada 

42 19445 21/11/2018 Estimada parcialment 

43 19457 21/11/2018 Estimada parcialment 

44 19458 21/11/2018 Estimada parcialment 

45 19504 21/11/2018 Estimada 

46 19506 21/11/2018 Estimada parcialment 

47 19513 21/11/2018 Estimada 

48 19514 21/11/2018 Estimada  

49 19574 22/11/2018 Estimada 

50 19575 22/11/2018 Estimada parcialment 

51 19582 22/11/2018 Estimada parcialment 

52 19583 22/11/2018 Estimada 

53 19598 22/11/2018 Estimada parcialment 

54 19604 22/11/2018 Estimada parcialment 

55 19610 22/11/2018 Estimada 
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56 19613 22/11/2018 Estimada 

57 19614 22/11/2018 Desestimada 

58 19618 22/11/2018 Estimada parcialment 

59 19620 22/11/2018 Estimada 

60 19621 22/11/2018 Estimada 

61 19625 22/11/2018 Estimada parcialment 

62 19631 22/11/2018 Estimada 

63 19635 22/11/2018 Desestimada 

64 19636 22/11/2018 Estimada 

65 19639 22/11/2018 Estimada parcialment 

66 19641 22/11/2018 Desestimada 

67 19642 22/11/2018 Estimada 

68 19654 22/11/2018 Estimada 

69 19655 22/11/2018 Contestada a la núm. 71 

70 19661 22/11/2018 Contestada a la núm. 71 

71 19662 22/11/2018 Estimada parcialment 

72 19666 22/11/2018 Estimada parcialment 

73 19679 23/11/2018 Estimada 

74 19683 23/11/2018 Estimada 

75 19684 23/11/2018 Estimada 

76 19686 23/11/2018 Estimada parcialment 

77 19688 23/11/2018 Desestimada 

78 19689 23/11/2018 Estimada 

79 19691 23/11/2018 Estimada parcialment 

80 19692 23/11/2018 Estimada parcialment 

81 19693 23/11/2018 Estimada parcialment 

82 19694 23/11/2018 Desestimada 

83 19695 23/11/2018 Desestimada 

84 19696 23/11/2018 Estimada 

85 19698 23/11/2018 Estimada parcialment 

86 19699 23/11/2018 Estimada parcialment 

87 19704 23/11/2018 Estimada parcialment 

88 19708 23/11/2018 Estimada parcialment 

89 19711 23/11/2018 Estimada parcialment 

90 19712 23/11/2018 Estimada parcialment 

91 19714 23/11/2018 Estimada 

92 19718 23/11/2018 Estimada 

93 19720 23/11/2018 Estimada parcialment 

94 19722 23/11/2018 Estimada 

95 19725 23/11/2018 Estimada parcialment 
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96 19726 23/11/2018 Estimada parcialment 

97 19727 23/11/2018 Desestimada 

98 19729 23/11/2018 Estimada parcialment 

99 19730 23/11/2018 Estimada parcialment 

100 19734 23/11/2018 Estimada 

101 19737 23/11/2018 Estimada 

102 19746 23/11/2018 Estimada 

103 19747 23/11/2018 Estimada 

104 19752 23/11/2018 Estimada 

105 19758 23/11/2018 Estimada parcialment 

106 19763 23/11/2018 Desestimada 

107 19768 23/11/2018 Desestimada 

108 19771 23/11/2018 Desestimada 

109 19773 23/11/2018 Desestimada 

110 19774 23/11/2018 Estimada 

111 19775 24/11/2018 Desestimada 

112 19781 26/11/2018 Estimada 

113 19782 26/11/2018 Estimada parcialment 

114 19784 26/11/2018 Estimada 

115 19785 26/11/2018 Desestimada 

116 19788 26/11/2018 Desestimada 

117 19792 26/11/2018 Estimada 

118 19793 26/11/2018 Estimada 

119 19794 26/11/2018 Estimada parcialment 

120 19795 26/11/2018 Estimada parcialment 

121 19797 26/11/2018 Estimada 

122 19800 26/11/2018 Estimada 

123 19801 26/11/2018 Estimada parcialment 

124 19802 26/11/2018 Desestimada 

125 19803 26/11/2018 Estimada parcialment 

126 19805 26/11/2018 Estimada 

127 19806 26/11/2018 Estimada parcialment 

128 19807 26/11/2018 Estimada 

129 19808 26/11/2018 Estimada 

130 19812 26/11/2018 Estimada parcialment 

131 19815 26/11/2018 Estimada parcialment 

132 19817 26/11/2018 Estimada parcialment 

133 19819 26/11/2018 Estimada parcialment 

134 19820 26/11/2018 Estimada 

135 19822 26/11/2018 Estimada 
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136 19823 26/11/2018 Estimada parcialment 

137 19832 26/11/2018 Estimada parcialment 

138 19833 26/11/2018 Estimada parcialment 

139 19841 26/11/2018 Estimada 

140 19842 26/11/2018 Estimada 

141 19845 26/11/2018 Estimada 

142 19849 26/11/2018 Estimada parcialment 

143 19851 26/11/2018 Estimada 

144 19861 26/11/2018 Estimada parcialment 

145 19868 26/11/2018 Desestimada 

146 19869 26/11/2018 Estimada parcialment 

147 19875 26/11/2018 Estimada 

148 19876 26/11/2018 Desestimada 

149 19878 26/11/2018 Estimada 

150 19880 26/11/2018 Desestimada 

151 19881 26/11/2018 Estimada parcialment 

152 19885 26/11/2018 Desestimada 

153 19889 26/11/2018 Desestimada 

154 19891 26/11/2018 Estimada parcialment 

155 19892 26/11/2018 Documentació a adjuntar a l’al·legació 109. 

156 19893 26/11/2018 Desestimada 

157 19894 26/11/2018 Desestimada 

158 19895 26/11/2018 Estimada 

159 19896 26/11/2018 Desestimada 

160 19897 26/11/2018 Estimada parcialment 

161 19898 26/11/2018 Estimada parcialment 

162 19899 26/11/2018 Desestimada 

163 19900 26/11/2018 Desestimada 

164 20006 26/11/2018 Estimada parcialment 

165 20015 28/11/2018 Desestimada 

*1 21018 14/12/2018 Desestimada 

*2 1272 21/01/2019 Estimada parcialment 

*3 1647 28/01/2019 Desestimada 

*4 1772 30/01/2019 Estimada 

*5 1827 31/01/2019 Estimada 

*6 2459 12/02/2019 Estimada 

*7 2862 19/02/2019 Estimada 

*8 4489 20/03/2019 Desestimada 

*9 13455 22/07/2019 No contestada  

*10 619 14/01/2020 No contestada 
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*11 2666 13/02/2020 No contestada 

*12 13509 21/09/2020 No contestada 

* FORA DE 
TERMINI 

    

 
SEGON. Aprovar provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Banyoles formulat per l’Ajuntament de Banyoles i redactat per 
FONT-VIÑOLAS, SLP, com a revisió del planejament general vigent al 
municipi, amb les modificacions que s’incorporen com a conseqüència de 
l’estimació d’al·legacions,  així com dels informes emesos pels organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, i d’acord amb la declaració 
ambiental estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal de Banyoles.  
 
TERCER. Elevar el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de 
Banyoles, així com la documentació pertinent de l’expedient administratiu 
d’aquest instrument de planejament i la certificació del present acord, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la tramitació 
subsegüent i a fi i efecte que, en exercici d’allò que disposa l’article 80.a) del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme, n’acordi l’aprovació definitiva. 
 
QUART. Notificar a les parts interessades la resolució de les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública del POUM de Banyoles; 
advertint-los que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via 
administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que puguin 
exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa 
l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
CINQUÈ.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, 
d’acord amb l’article 8.5 c) del TRLUC. 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=30m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=39m17s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=51m56s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=58m22s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=63m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=72m21s 
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Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=79m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=88m36s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=92m28s 
Non Casadevall (Sumem) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=93m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=94m25s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=112m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

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

Vots a favor (9) 

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

Vots en contra (3) 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

Abstencions (5) 

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

 

6.-ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT. 

No n’hi ha. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=122m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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II 
PART DE CONTROL 

 

PRECS I PREGUNTES  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=122m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=122m40s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=130m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=137m15s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=138m14s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=145m12s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=145m50s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=146m00s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=146m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=146m13s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=148m40s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=150m50s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=156m36s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=164m35s 
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Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=166m49s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=167m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=172m45s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=174m46s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=174m58s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=175m55s 
Albert Masdevall (ERC-JpB-AM) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bchT7NLc3d0#t=177m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 22:15h, de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 19 d’octubre  
de 2020 ha quedat en 27 pàgines.  
 
 
L’alcalde       Dono fe  
Vist i plau      La secretària  
MIQUEL NOGUER PLANAS    R.M.M.A.  
 

 


