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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  

DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 4/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 28 de març de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 20:45 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 28 de març de 2022, es reuneixen de 
forma presencial, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 
ASSISTENTS  
 
Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
Rosa Maria Melero Agea  
 
Interventora  
Anna Puig Puigcorbé 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

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

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

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

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=00m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PRESIDÈNCIA 

2. DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2021 DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I DELS CONSORCIS 
ADSCRITS I DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA 
FISCALITZACIÓ DURANT L’EXERCICI 2021 (expedient X2022001211). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora de Serveis 
Econòmics, qui diu el següent:  

Atès que la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021 
ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 2022DECR000851 de 
data 23 de febrer de 2022. 
 
Atès que s’ha procedit a aprovar també la liquidació del Pressupost el Consorci de 
l’Estany de l’exercici 2021, ens adscrit a l’Ajuntament, per Decret de Presidència 
núm.  2022PRES000019 de 23 de febrer de 2022. 
 
Atès que també s’ha procedit de la mateixa manera a aprovar a la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2021 del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles 
mitjançant Decret de Presidència núm. 14 de data 22 de febrer de 2022. 
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Vist el que disposen els articles 15.6, 27.2 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local. Aquest RD va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això: 
 
Primer. Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament de Banyoles de l’exercici 2021 de conformitat amb 
l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Segon. Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost del Consorci de l’Estany de l’exercici 2021 de conformitat amb l’article 
191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Tercer. Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles de l’exercici 2021 de 
conformitat amb l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del 
RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Quart. Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació amb el resultat de 
l’exercici de la funció fiscalitzadora i dels resultats del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al 
requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=00m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=00m44s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat. 
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3. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 2022DECR000872, 
MITJANÇANT EL QUAL S'APROVA LA CONCERTACIÓ AMB L'ENTITAT 
FINANCERA CAIXABANK, SA D'UN PRÉSTEC A LLARG TERMINI PER 
FINANÇAR PART DEL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE 
L'EXERCICI 2022  ( expedient X2022000936). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora de Serveis 
Econòmics, qui diu el següent:  

Atès que amb data 24 de febrer de 2022 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm. 
2022DECR000872 per la que s’ha aprovat la concertació amb l’entitat financera 
CAIXABANK SA d’un préstec per finançar part del programa d’inversions del 
pressupost de l’exercici 2022. 
 
D’acord amb el que estableix  l’apartat tercer de l’esmentada resolució. 
 
Per tot això:  
 
Es dona compte del decret d’alcaldia núm. 2022DECR000872 de data 24 de febrer 
de 2022, pel que s’aprova la concertació  amb l’entitat financera CAIXABANK SA 
d’un préstec a llarg termini, per import de 2.000.000 €, per finançar part del 
programa d’inversions del pressupost de l’exercici 2022.  
 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=02m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=02m48s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat.  

4. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2022DECR000311, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2022 PER LA 
INCORPORACIÓ PARCIAL DE ROMANENTS DE CRÈDITS AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (expedient 
X2022000407). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora de Serveis 
Econòmics, qui diu el següent:  

Atès que ha estat aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000311 de 21 de 
gener de 2022 la incorporació parcial de manera avançada de romanents de crèdits 
amb finançament afectat de l’exercici 2021 mitjançant el corresponent expedient de 
modificació de crèdits. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això:  



 
 

5 

 

 
Es dona compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdits 5/2022 d’import 1.224.824,46 €, per incorporació parcial i avançada de 
romanents de crèdits del pressupost de l’exercici 2021 que disposen de 
finançament afectat, en ser aquests d’incorporació obligatòria, aprovada per Decret 
d’Alcaldia núm. 2022DECR000311 de 21 de gener de 2022, de conformitat amb els 
articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 
 
El Ple es dona per assabentat. 

5. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2022DECR000900, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2022 PER LA 
INCORPORACIÓ DE LA RESTA DE ROMANENTS DE CRÈDITS AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (expedient 
X2022002122). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora de Serveis 
Econòmics, qui diu el següent:  

Atès que ha estat aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000900 de 25 de 
febrer de 2022 la incorporació de la resta de de romanents de crèdits amb 
finançament afectat provinents de l’exercici 2021 mitjançant el corresponent 
expedient de modificació de crèdits. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això:  
 
Es dona compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdits 10/2022 d’import 1.280.275,72 €, per incorporació de romanents de 
crèdits del pressupost de l’exercici 2021 que disposen de finançament afectat, en 
ser aquests d’incorporació obligatòria, aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 
2022DECR000900 de 25 de febrer de 2022, de conformitat amb els articles 47 i 48 
del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 
 

El Ple es dona per assabentat.  

6. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2022DECR0001084, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  11/2022 PER LA 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS SENSE FINANÇAMENT 
AFECTAT DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 (expedient 
X2022002365). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora de Serveis 
Econòmics, qui diu el següent:  
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Atès que ha estat aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR001084 de 10 de 
març de 2022 la incorporació de romanents de crèdits provinents de l’exercici 2021 
sense finançament afectat mitjançant el corresponent expedient de modificació de 
crèdits. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això:  
 
Es dona compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdits 11/2022 d’import 391.171,32 €, per incorporació de romanents de 
crèdits del pressupost de l’exercici 2021 que no disposen de finançament afectat, 
aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR001084 de 10 de març de 2022, de 
conformitat amb els articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 
 
El debat dels punt, 4, 5 i 6 es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=03m23s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=03m48s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
7. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2022DECR001085, 
D’APROVACIÓ I REMISSIÓ DELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI 
2023-2025 (expedient X2022002682). 

L’Alcalde dona compte del Decret 2022DECR001085, en el sentit següent:  

Vist que l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 6 estableix 
l’obligació d’enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals 
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals. 
 
Atès que la informació sobre els Plans Pressupostaris a mig termini 2023-2025 ha 
estat tramesa al Ministeri d’Hisenda amb data 13 de març de 2022. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això:  
 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2022DECR001085 de data 10 de març 
de 2022, d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2023-2025, 
d’acord amb l’article 6 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
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desenvolupen les obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=04m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
El Ple es dona per assabentat. 
 
8.  DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA. 

L’Alcalde dona compte dels decrets dictats des del número 794/2022, de 19 de 
febrer de 2022, fins el 1308/2022, de 18 de maç de 2022, accessibles des de la 
Carpeta del Regidor en format electrònic. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=05m19s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

9. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES DE COMPROMÍS EN LA LLUITA CONTRA EL 
FRAU (expedient X2022001804). 

L’Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora 
d’Administració, que fa la següent proposta al Ple:  
 
El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next 
Generation EU, en resposta a la crisi causada pel coronavirus. 
 
El mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MPR) establert a través del 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, constitueix el nucli del Fons de Recuperació, essent la seva finalitat recolzar 
la inversió i les reformes en els Estats Membres per aconseguir una recuperació 
sostenible i resilient, al mateix temps que es promouen les prioritats ecològiques i 
digitals de la UE. 

 
Per fer efectives les iniciatives plantejades és necessària la configuració i el 
desenvolupament d’un sistema de gestió que faciliti la tramitació eficaç de les 
sol·licituds als serveis de la Comissió Europea. Per tot això s’ha aprovat l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Entre les seves previsions destaca l’obligació que imposa l’article 6 d’aquesta Ordre 
en el sentit següent: amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que 
l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i 
del Consell, imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers 
de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat, decisora o executora, 
que participi en l’execució de les mesures haurà de disposar d’un  “Pla de Mesures 
Antifrau” que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit 
d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes 
aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interessos. 

 
L’Ajuntament de Banyoles pot tenir la condició d’entitat executora del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència -PRTR- i a l’efecte de complir amb les 
disposicions legals, i amb la voluntat municipal de comprometre’s amb la lluita 
contra el frau i, alhora, amb la voluntat d’impulsar un sistema d’integritat i adhesió 
a les mesures antifrau. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la declaració institucional de l’Ajuntament  de Banyoles en 
matèria Antifrau que es transcriu a continuació: 

I. L’Ajuntament de Banyoles assumeix el compromís de portar a terme una 
gestió d’alt nivell de qualitat jurídica, ètica i moral. Fa seus els principis d'integritat, 
imparcialitat i honestedat. Vol que la seva activitat sigui percebuda com a oposada 
al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes. Vol evitar també els 
conflictes d’interessos. 

Frau és l’acció d’enganyar algú per procurar-se un avantatge, en detriment 
d’alguna altra persona o de l’interès públic. Qui fa el frau té un comportament 
intencionat i mancat d’ètica. El frau pot tenir conseqüències financeres i perjudica la 
reputació de l'organisme responsable de la gestió dels recursos.  Hi ha corrupció 
quan una persona transgredeix les normes, utilitzant la seva posició o relacions, 
amb l'objectiu d'obtenir un benefici o avantatge perjudicant l’interès públic. Hi ha 
un conflicte d’interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions d'una 
persona es veu condicionat per motius personals o familiars, afinitats polítiques, 
interessos econòmics o per qualsevol altre interès compartit. 

Pensant específicament en la gestió dels recursos, l’Ajuntament és conscient de que 
s’han d’adoptar totes les mesures possibles per evitar el frau, la corrupció i els 
conflictes d’interessos. Sap que si es produïssin sense haver adoptat mesures 
suficients per evitar-los, seria molt costós corregir-ne els efectes i els danys causats 
a la reputació de la institució.  
 

II. Tots els regidors i totes les regidores assumeixen i comparteixen aquesta 
responsabilitat i compromís. D’acord amb l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, renoven el 
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seu compromís d’exercir el càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense 
dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte, de ser imparcials en la 
presa de decisions, evitar els conflictes d’interessos, ajustar la gestió i l’aplicació 
dels recursos públics a la legalitat pressupostària i utilitzar la informació a què 
tenen accés per raó del càrrec en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap 
avantatge propi ni aliè. 

Tot el personal de l’Ajuntament també ho ha d’assumir. Té el deure de vetllar pels 
interessos generals i actuar d'acord amb els principis d’ objectivitat, integritat, 
neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, 
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia i honradesa (art. 52 
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic). 

 
III. L’Ajuntament ha adoptat mesures per prevenir i detectar el frau, la 

corrupció i els conflictes d’interessos, per evitar-los i corregir-ne l’impacte. En 
aquest sentit:  

 Registra i arxiva la documentació que reflecteix les seves actuacions, per 
deixar-ne constància i garantir-ne el control. 

 Compleix les seves obligacions en matèria de transparència. 
 Obté i publica les declaracions d’activitats i interessos dels càrrecs electes i 

alts càrrecs. 
 Segueix un procediment per verificar la compatibilitat d’altres activitats 

laborals del seu personal i, si escau, autoritzar-les.   
 Aplica estrictament les mesures previstes a la normativa de contractes del 

sector públic. 
 Disposa de canals per rebre denúncies, queixes i suggeriments. 

 
Mitjançant aquesta declaració s’assumeix el compromís d’incrementar i 
desenvolupar les mesures adoptades fins a la data, portant a terme les actuacions 
següents: 
 

 Elaborar i aprovar una política antifrau.  
 Elaborar i aprovar un Codi de Conducta dels alts càrrecs. 
 Elaborar i aprovar un protocol per atendre denúncies, garantint la 

confidencialitat.  
 Aprovarà un programa de sensibilització i formació del personal en aquesta 

matèria.  
 

Així mateix, l’Ajuntament adoptarà mesures correctores, incloses sancions 
administratives, en els casos de frau que es puguin detectar. Revisarà 
periòdicament la política antifrau i la resta de protocols, la seva eficàcia i el grau de 
compliment.   

        IV. L’Ajuntament desenvoluparà la seva política de prevenció i detecció del 
frau amb l'ús de procediments i recursos per a l’avaluació de riscos, preveient la 
revisió i actualització periòdica dels protocols així com el seguiment dels resultats, 
aconseguint també que els casos que es puguin produir s'abordin de manera 
adequada i en el moment precís. Promourà una cultura que exerceixi un efecte 
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dissuasiu i que previngui qualsevol activitat fraudulenta, en faciliti la detecció i 
investigació i n’impedeixi la consecució.  

Amb aquesta declaració, i amb el compromís d’adoptar noves mesures i protocols, 
l’Ajuntament fa pública la seva política de tolerància zero davant qualsevol intent de 
frau, corrupció o altra activitat contrària a l’interès públic i als drets i interessos dels 
ciutadans. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als serveis municipals. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per unanimitat.  
 
Vots a favor (17) 
 
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=05m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=05m50s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=08m17s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=08m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
 
10. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC -PENAB- (expedient X2020009965). 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Tubert Yani, Regidor de Serveis Territorials,  
que fa la següent proposta al Ple: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 26 de juliol de 
2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla Especial del Nucli Antic (PENAB), redactada per l’arquitecte 
municipal J.M.D., la qual englobava un seguit de modificacions estructurades 
en els següents blocs: 

A- Modificacions derivades de l’adaptació al POUM. 
1. Reducció de l’àmbit al c. Mossèn Sala 
2. Eliminació del PMU-Servites que establia el PENAB i delimitació en el 

seu àmbit dels PAU 12.1, PAU 12.2 i la A.A.1. 
3. Delimitació del PAU01 “Can Busquets” 
4. Qualificar d’equipament l’edifici de la plaça Major, 39 Can Teixidor 
5. El POUM modifica substancialment el PMU-Providència 
6. Delimitació del polígon d’actuació PAU -24 
7. Delimitació del polígon d’actuació PAU 16 
8. Modificació per incloure els elements del Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni 
9. Modificació per incloure les àrees de potenciació d’activitats 

econòmiques 
10. Ampliacions del sistema de recs 
11. Adaptació de les claus de les zones i sistemes 

 

B- Modificacions específiques de les determinacions del PENAB. Es tracta de 
determinacions intrínseques o pròpies del Pla especial del nucli antic que 
no estan contingudes en el POUM. Aquestes modificacions s’han disposat 
en dos grups en funció de la part del document que afecten: 

Modificacions relatives a les Normes Urbanístiques 
12. Modificació de l’article 11 – Comissió Municipal de Patrimoni. S’adapta 

a regulació que en fa el PEPP. 
13. Modificació de l’article 14 – Execució mitjançant polígons d’actuació 

urbanística (PAU). S’adapta a les disposicions del POUM 
14. Modificació de l’article 17 – Disposicions que regulen l’edificació de les 

zones.  
15. Modificació de l’article 18 – Llicències i execució de les obres. Amplia 

les facultats de la Comissió Municipal de Patrimoni (CMP) 
16. Modificació de l’article 21 – De la tramitació dels projectes afectats 

per àmbits protecció BCIN. La nova redacció de l’article vol 
permetre la possibilitat de sotmetre a informe previ de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural a Girona determinats projectes. 
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17. Modificació dels articles 22, 23 i 24 que fan referència als edificis i 
instal•lacions en situació de fora d’ordenació i volum disconforme. 

18. Modificació de l’article 46 – Profunditat edificable. Modifica la relació 
entre la profunditat edificable assenyalada en els plànol d’ordenació 
i les galeries. 

19. Modificació de l’article 53 – Obertures. Substitució de la paraula 
alçades per amplades. 

20. Modificació de l’article 57 – Acabats de façana. Un edifici no pot tenir 
el mateix color que els contigus. 

21. Modificació de l’article 58 – Fusteria, tancaments d’obertures i 
serralleria 

22. Modificació de l’article 64 – Règim general d’usos en les zones del pla 
especial. Admetre els usos sanitari, socio‐cultural i docent en les 
plantes pis. 

23. Modificació de l’article 65 – Densitat màxima d’habitatges. Regular 
aquest paràmetre de la mateixa manera que ho realitzen les NNUU 
del POUM. 

24. Modificació de l’article 69 – Sistema d’equipaments. Reconeixement 
de la singularitat dels edificis destinats a equipaments en el Nucli 
Antic. 

25. Incorporació de l’Annex 2 relatiu a la normativa específica dels 
equipaments dins l’àmbit del PENAB. 

 

Modificacions relatives als plànols normatius d’ordenació. 
26. Modificació de l’edifici situat al carrer Església, 4 i 6. Reconeix el 

volum posterior de l’edificació. 
27. Modificació per reduir la profunditat edificable de les galeries de la 

banda nord del carrer Sant Antoni. 
28. Modificació de l’edifici situat al carrer Girona, 20. Reconeix el volum 

posterior de l’edificació on es situa un arc medieval protegit. 
29. Modificació per incloure nous arcs medievals 
30. Modificació de l’alçada reguladora d’unes edificacions del carrer Major 

en l’illa 07327 
31. Modificació de l’alçada reguladora d’una edificació del carrer Sant 

Pere en l’illa 08312 
32. Modificació de l’edifici situat al carrer de Santa Maria, 7. Reconeix la 

quarta planta de l’edificació 
33. Modificació de l’avinguda Països Catalans, 1 

 

2. Els edictes corresponents es van publicar en el diari El Punt del dia 5 d’agost 
de 2022, en el Butlletí Oficial de la Província numero 152 de 10 d’agost de 
2021 i en el tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

3. Amb posterioritat a l’aprovació del document i en el marc de la redacció del 
Projecte de reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
(MACB) es va apreciar la necessitat d’incorporar i modificar el projecte 
aprovat inicialment. 

4. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 6 de setembre de 
2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment per segona 
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vegada la modificació puntual del Pla Especial del Nucli Antic (PENAB), 
redactada per l’arquitecte municipal J.M.D., la qual engloba un seguit de 
modificacions que s’estructuren en els següents blocs: 

A. Modificacions derivades de l’adaptació al POUM. 
1) Reducció de l’àmbit al c. Mossèn Sala 
2) Eliminació del PMU-Servites que establia el PENAB i delimitació en el 

seu àmbit dels PAU 12.1, PAU 12.2 i la A.A.1. 
3) Delimitació del PAU01 “Can Busquets” 
4) Qualificar d’equipament l’edifici de la plaça Major, 39 Can Teixidor 
5) El POUM modifica substancialment el PMU-Providència 
6) Delimitació del polígon d’actuació PAU -24 
7) Delimitació del polígon d’actuació PAU 16 
8) Modificació per incloure els elements del Pla Especial de Protecció del 

Patrimoni 
9) Modificació per incloure les àrees de potenciació d’activitats 

econòmiques 
10) Ampliacions del sistema de recs 
11) Adaptació de les claus de les zones i sistemes 

 

B. Modificacions específiques de les determinacions del PENAB. Es tracta de 
determinacions intrínseques o pròpies del Pla especial del nucli antic que 
no estan contingudes en el POUM. Aquestes modificacions s’han disposat 
en dos grups en funció de la part del document que afecten: 

Modificacions relatives a les Normes Urbanístiques 
12) Modificació de l’article 11 – Comissió Municipal de Patrimoni. 

S’adapta a regulació que en fa el PEPP. 
13) Modificació de l’article 14 – Execució mitjançant polígons d’actuació 

urbanística (PAU). S’adapta a les disposicions del POUM 
14) Modificació de l’article 17 – Disposicions que regulen l’edificació de 

les zones.  
15) Modificació de l’article 18 – Llicències i execució de les obres. Amplia 

les facultats de la Comissió Municipal de Patrimoni (CMP) 
16) Modificació de l’article 21 – De la tramitació dels projectes afectats 

per àmbits protecció BCIN. La nova redacció de l’article vol permetre 
la possibilitat de sotmetre a informe previ de la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural a Girona determinats projectes. 

17) Modificació dels articles 22, 23 i 24 que fan referència als edificis i 
instal•lacions en situació de fora d’ordenació i volum disconforme. 

18) Modificació de l’article 46 – Profunditat edificable. Modifica la relació 
entre la profunditat edificable assenyalada en els plànol d’ordenació i 
les galeries. 

19) Modificació de l’article 53 – Obertures. Substitució de la paraula 
alçades per amplades. 

20) Modificació de l’article 57 – Acabats de façana. Un edifici no pot tenir 
el mateix color que els contigus. 

21) Modificació de l’article 58 – Fusteria, tancaments d’obertures i 
serralleria 

22) Modificació de l’article 64 – Règim general d’usos en les zones del pla 
especial. Admetre els usos sanitari, socio‐cultural i docent en les 
plantes pis. 
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23) Modificació de l’article 65 – Densitat màxima d’habitatges. Regular 
aquest paràmetre de la mateixa manera que ho realitzen les NNUU 
del POUM. 

24) Modificació de l’article 69 – Sistema d’equipaments. Reconeixement 
de la singularitat dels edificis destinats a equipaments en el Nucli 
Antic. 

25) Incorporació de l’Annex 2 relatiu a la normativa específica dels 
equipaments dins l’àmbit del PENAB. 

Modificacions relatives als plànols normatius d’ordenació. 
26) Modificació de l’edifici situat al carrer Església, 4 i 6. Reconeix el 

volum posterior de l’edificació. 
27) Modificació per reduir la profunditat edificable de les galeries de la 

banda nord del carrer Sant Antoni. 
28) Modificació de l’edifici situat al carrer Girona, 20. Reconeix el volum 

posterior de l’edificació on es situa un arc medieval protegit. 
29) Modificació per incloure nous arcs medievals 
30) Modificació de l’alçada reguladora d’unes edificacions del carrer Major 

en l’illa 07327 
31) Modificació de l’alçada reguladora d’una edificació del carrer Sant 

Pere en l’illa 08312 
32) Modificació de l’edifici situat al carrer de Santa Maria, 7. Reconeix la 

quarta planta de l’edificació 
33) Modificació de l’avinguda Països Catalans, 1 

 

5. Els edictes corresponents es van publicar en el diari El Punt del dia 23 de 
setembre de 2021, en el Butlletí Oficial de la Província numero 188 de 29 de 
setembre de 2021 i en el tauler d’edictes de la seu electrònica de 
l’Ajuntament.  

6. En data 27 d’octubre de 2021 (E2021016283) els Srs. N.C.R. i D.C.R. 
presenten al·legació a l’aprovació inicial del PENAB 

7. En data 16 de setembre de 2021 es va demanar informe a la Subdireccion 
General de Aeropuertos y Navegacion Aerea, el qual es va rebre en data 5 
d’octubre de 2021 (E2021015158). 

8. En data 16 de setembre de 2021 es va demanar informe a la Comissió de 
Patrimoni Cultural de Girona, el qual es va rebre en data 24 de novembre de 
2021 (E2021018188). 

9. En data 17 de febrer de 2022 l’arquitecte municipal ha emes informe amb 
les següents: 

“CONSIDERACIONS: 

Un cop transcorregut el termini d’informació publica s’ha presentat una 
al·legació i s’han rebut el dos informes sectorials demanats.  

Al·legació 

Registre d’entrada: E2021014691 de data 29/09/2021 
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N.C.R. I D.C.R. espectivament,   

Resum de la petició formulada: 

1r. Exposa que són propietaris de la finca amb referència cadastral 
0631409DG8603S situada al carrer de la Canal, 25. 

2n. Demana que per corregir la situació de volum disconforme de la seva 
finca de manera que es permeti edificar la totalitat de la illa situada entre 
els carrers Canal, Josep Ma Bohigas, passatge Rec Major i plaça dels 
Estudis amb una alçada de PB+3PP i en la totalitat de la seva profunditat 
sense deixar pati d’illa. 

3r. Exposa que el PENAB conté determinacions de planejament general 
que no pertocant a un pla especial. 

4r. Demana que s’elimini l’opció de dibuixar en zona zero unes alineacions 
interiors en l’ordenació, eliminar la part del pati d’illa de la seva finca i es 
permeti una alçada de PB+3PP en totes les edificacions de la illa 
esmentada. 

5è. Demana que es deixi la finca com a sòl urbà consolidat atès que el sòl 
urbà consolidat de casc històric no es pot desconsolidar. 

Per acabar sol·licita que es tingui per presentat l’ escrit, dintre de termini i 
en deguda forma, per formulades al·legacions a l'aprovació inicial de la 
Modificació del Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles, i, a la vista del 
seu contingut acordi de conformitat i anul.li, per no fer possible el principi 
d'equidistribució de beneficis i carregues, l'afectació de l'alineació interior 
del carrer Canal 25, així com, determinar edificar en planta baixa més 
tres plantes pis en tota la illa entre el carrer Canal i carrer Josep Maria 
Bohigas. 

 

Resposta a l’al·legació presentada: 

1.- Volum disconforme. La finca situada al carrer de la Canal, 25 no ha 
estat afectada de manera particular per cap de les modificacions incloses 
en el document objecte del present informe. Ni les determinacions 
introduïdes pel POUM aprovat recentment afecten la finca ni ha aparegut 
cap informació nova que justifiqui la necessitat de canviar l’ordenació de 
la mateixa. 

L’objectiu de conservar el patis d’illa com a pulmons verds del nucli antic i 
preservar la vegetació existent com a important valor del paisatge urbà 
està àmpliament justificat en la memòria del pla. L’aprofitament que 
atorgava el TRPGOU a les finques situades en l’àmbit de nucli antic era 
una profunditat edificable promig de les existents en el mateix carrer i 
una alçada màxima d’11 m que correspon a PB+2PP.  

L’illa delimitada pels carrers Canal, Josep Ma Bohigas, passatge Rec Major 
i plaça dels Estudis és de forma lleugerament triangular amb la part mes 
estreta en la plaça i mes ample en la part del passatge. El seu promig de 
profunditat edificable és de 13m. Així en la part mes ample, la distància 
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de 48m entre els carrers Canal i JM Bohigas sobrepassa la suma de les 
profunditats edificables dels dos carrers de manera que queda un pati 
d’illa en la part central. El mateix passa en la finca del núm. 25 del carrer 
Canal, que té una distància entre les façanes dels dos carrers de 33m, de 
manera que la implantació de les dues profunditats edificables 
(13+13=26m) deixa un pati d’illa en la part central. 

En relació al nombre de plantes, cal dir que el PENAB assenyala una 
alçada de PB+2PP en la part de la finca amb façana al c. JM Bohigas igual 
que a la resta del nucli antic. En la par de l’edifici existent amb façana al 
carrer Canal, el PENAB conserva l’alçada existent de PB+3PP, de la 
mateixa manera que conserva altres edificis existents amb un important 
valor paisatgístic i històric.  

2.- Planejament general. L’article 67 del TRLUC i els articles 92 i s.s. del 
seu reglament deixin clar que els plans especials urbanístics 
desenvolupen les previsions del planejament general. També estableixen 
que els plans especials de protecció del patrimoni urbà, com és el PENAB, 
es consideren compatibles amb el planejament urbanístic general, i no 
requereixen la seva modificació prèvia. En aquest mateix sentit cal 
emfatitzar que l’àmbit del PENAB es limita al nucli antic i no la totalitat del 
municipi com fa el POUM. I que un dels seus principals objectius és la 
determinació detallada, en molts casos finca per finca, de les pautes 
d’intervenció i actuació en tots aquells edificis o elements que cal 
preservar i conservar. Aquest grau de detall que da totalment fora de les 
competències d’un document de planejament general.  

3.- Alineacions interiors en l’ordenació permetre una alçada de PB+3PP en 
totes les edificacions de la illa esmentada. Tal com s’ha dit, la profunditat 
edificable derivada de l’aplicació de la normativa  per la illa és de 13 m 
que aplicada sobre la finca deixa un pati interior d’illa d’aproximadament 
d’uns 7 m. Permetre la total construcció de la finca significaria un 
increment de l’aprofitament de la finca en front de la resta de l’àmbit del 
nucli antic. En relació a l’alçada reguladora, la normativa del TRPGOU 
permetia un màxim d’11 m que, tal com es demostra en la memòria del 
PENAB correspon a un nombre màxim de plantes de PB+2PP.  

4.- Ni el POUM ni el PENAB modifiquen la classe de sòl de la finca i que es 
correspon amb la classificació de sòl urbà consolidat.  

Per tot l’anterior proposo desestimar l’al·legació presentada.  

Informes sectorials: 

- Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Girona del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya: E2021018188 de data 24/11/2021 

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en la reunió que va 
tenir lloc el dia 5 de novembre de 2020, acordà emetre informe favorable de 
la present modificació amb la condició que, a l’article 18, es reconeguin les 
competències d’aquesta Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.  

A la normativa del PENAB s’ha modificat el redactat de l’article 18 en aquest 
sentit. 
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- Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Dirección 
General de Aviación Civil: E2021015158 de data 05/10/2021 

Emet informe favorable en relació a les servituds aeronàutiques sempre que 
les construccions proposades i els objectes fixes (postes, antenes, rètols, 
etc...) no vulnerin les servituds aeronàutiques.  

S’adjunta a la normativa el plànol de servituds. 

Informe del document: 

La Modificació del PENAB proposada engloba un seguit de modificacions que 
s’estructuren en els següents blocs: 

A- Modificacions derivades de l’adaptació al POUM. 
1. Reducció de l’àmbit al c. Mossèn Sala 
2. Eliminació del PMU-Servites que establia el PENAB i delimitació 

en el seu àmbit dels PAU 12.1, PAU 12.2 i la A.A.1. 
3. Delimitació del PAU01 “Can Busquets” 
4. Qualificar d’equipament l’edifici de la plaça Major, 39 Can 

Teixidor 
5. El POUM modifica substancialment el PMU-Providència 
6. Delimitació del polígon d’actuació PAU -24 
7. Delimitació del polígon d’actuació PAU 16 
8. Modificació per incloure els elements del Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni 
9. Modificació per incloure les àrees de potenciació d’activitats 

econòmiques 
10. Ampliacions del sistema de recs 
11. Adaptació de les claus de les zones i sistemes 

B- Modificacions específiques de les determinacions del PENAB. Es tracta 
de determinacions intrínseques o pròpies del Pla especial del nucli antic que 
no estan contingudes en el POUM. Aquestes modificacions s’han disposat en 
dos grups en funció de la part del document que afecten: 

-  Modificacions relatives a les Normes Urbanístiques 
12. Modificació de l’article 11 – Comissió Municipal de Patrimoni. 

S’adapta a regulació que en fa el PEPP. 
13. Modificació de l’article 14 – Execució mitjançant polígons 

d’actuació urbanística (PAU). S’adapta a les disposicions del 
POUM 

14. Modificació de l’article 17 – Disposicions que regulen l’edificació 
de les zones.  

15. Modificació de l’article 18 – Llicències i execució de les obres. 
Amplia les facultats de la Comissió Municipal de Patrimoni (CMP) 

16. Modificació de l’article 21 – De la tramitació dels projectes 
afectats per àmbits protecció BCIN. La nova redacció de l’article 
vol permetre la possibilitat de sotmetre a informe previ de la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Girona determinats 
projectes. 
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17. Modificació dels articles 22, 23 i 24 que fan referència als 
edificis i instal•lacions en situació de fora d’ordenació i volum 
disconforme. 

18. Modificació de l’article 46 – Profunditat edificable. Modifica la 
relació entre la profunditat edificable assenyalada en els plànol 
d’ordenació i les galeries. 

19. Modificació de l’article 53 – Obertures. Substitució de la paraula 
alçades per amplades. 

20. Modificació de l’article 57 – Acabats de façana. Un edifici no pot 
tenir el mateix color que els contigus. 

21. Modificació de l’article 58 – Fusteria, tancaments d’obertures i 
serralleria 

22. Modificació de l’article 64 – Règim general d’usos en les zones 
del pla especial. Admetre els usos sanitari, socio‐cultural i 
docent en les plantes pis. 

23. Modificació de l’article 65 – Densitat màxima d’habitatges. 
Regular aquest paràmetre de la mateixa manera que ho 
realitzen les NNUU del POUM. 

24. Modificació de l’article 69 – Sistema d’equipaments. 
Reconeixement de la singularitat dels edificis destinats a 
equipaments en el Nucli Antic. 

25. Incorporació de l’Annex 2 relatiu a la normativa específica dels 
equipaments dins l’àmbit del PENAB. 

-  Modificacions relatives als plànols normatius d’ordenació. 
26. - Modificació de l’edifici situat al carrer Església, 4 i 6. Reconeix 

el volum posterior de l’edificació. 
27. - Modificació per reduir la profunditat edificable de les galeries 

de la banda nord del carrer Sant Antoni. 
28. - Modificació de l’edifici situat al carrer Girona, 20. Reconeix el 

volum posterior de l’edificació on es situa un arc medieval 
protegit. 

29. - Modificació per incloure nous arcs medievals 
30. - Modificació de l’alçada reguladora d’unes edificacions del 

carrer Major en l’illa 07327 
31. - Modificació de l’alçada reguladora d’una edificació del carrer 

Sant Pere en l’illa 08312 
32. - Modificació de l’edifici situat al carrer de Santa Maria, 7. 

Reconeix la quarta planta de l’edificació 
33. - Modificació de l’avinguda Països Catalans, 1 

La modificació puntual proposada incorpora la documentació que disposa 
l’article 69 del TRLU i que es detalla a continuació:  

- Document A: Memòria 
- Document B: Normes urbanístiques proposades 
- Document C1: Plànols d’informació 
- Document C2: Plànols d’ordenació 

La Modificació del PENAB té com a primer objectiu l’adaptació al nou 
planejament general definit en el Pla d’ordenació urbanística municipal i al 
planejament derivat del Pla especial de protecció del patrimoni. També 
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pretén corregir els desajustos i incongruències detectats durant el temps 
transcorregut des de la seva primera entrada en vigor. Tot mantenint i 
prioritzant la protecció i recuperació de les edificacions, espais lliures i recs 
del nucli antic i propiciar que les actuacions mantinguin les referències 
històriques, així com permetre el desenvolupament de les activitats 
residencials i econòmiques que afavoreixin unes millors condicions de vida 
del barri. 

D’acord amb l’article 100 del TRLU, aquesta modificació no implica un 
increment del sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat dels usos. A efectes d’aquest article, no es consideren les 
modificacions derivades de l’adaptació del PENAB al POUM, al estar ja 
justificades en el marc de la redacció del planejament general. Per a les 
modificacions específiques de les determinacions del PENAB, estan 
justificades de manera detallada en l’apartat A.5. Adequació de la 
modificació a la legislació urbanística. La major part d’aquestes afecten a la 
millora en la interpretació de la normativa. Mentre que en les modificacions 
que afecten al sostre i usos, són correccions que tenen com a objectiu el 
reconeixement de volums i edificacions existents i que en la redacció inicial 
del PENAB no es varen detectar. Així que es considera que cap de les 
modificacions està afectada per l’article 100 del TRLUC, per la qual cosa no 
requereix incrementar proporcionalment els espais lliures ni les reserves 
d’equipament. 

Conclusions: 

El document està d’acord amb la normativa vigent i les seves propostes 
permetran una millora en el Nucli Antic de Banyoles. I els seus objectius 
són: 

- Adaptació del PENAB al nou planejament general. 
- Corregir els desajustos i incongruències detectats durant el temps 

transcorregut des de la seva primera entrada en vigor. 
- Ajustament d'aquelles determinacions que s'ha cregut necessari 

concretar o adaptar per a una millor aplicació. 
 

10. En data 17 de març de 2022 la Cap del Servei d’urbanisme ha emès informe 
obrant a l’expedient. 

 
FONAMENTS DE DRET 

I.-La normativa d’aplicació al present expedient ve determinada per: 
 

 Articles 8,  67 a 69, 73, 74, 78, 80, 81, 85, 89 i 96 a 100 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme ( en endavant TRLUC). 

 Articles 22, 23, 92 a 94,  101, ss i concordants del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme ( en 
endavant RLUC), en tot el que no s'oposi al que es disposa en el TRLUC. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
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 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana ( TRLSRU). 

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 
de l'activitat econòmica ( Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.). 

 Pla Territorial parcial de les Comarques de Girona, aprovat definitivament pel 
Govern de Catalunya, en data 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735, de 15 
d’octubre de 2010).  

   Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 d’abril de 2010 ( DOGC 
6513, de 22 d’abril de 2010). 

   Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Catalunya el 22/12/2020 i publicat  al DOGC 
número 8340, de data 12/02/2021, a efectes de la seva executivitat. 

 Articles 21.1.j),  22.2.c)  i 47.2 ll) de la 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 (en endavant, TRLMC). 

   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. 

   Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el Ple de la Corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Territorials, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’al·legació presentada per el Sr. N.C.R. en data 27 
d’octubre de 2021 (E2021016283) en base a l’informe tècnic emès per l’arquitecte 
municipal i transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Pla Especial del Nucli 
Antic (PENAB) redactat per l’arquitecte municipal. 
 
TERCER.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  
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Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

Abstencions (2) 
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=08m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=09m00s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=10m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS 

11. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (expedient X2022002674). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. Les resolucions d’Alcaldia núm. 2022DECR001111 i 2022DECR001112, de 
data 11 de març de 2022, i la núm. 2022DECR001128, de 14 de març de 
2022,  que resolen convalidar en cadascuna d’elles l’omissió de la funció 
interventora produïda en la contractació del subministrament d’energia 
elèctrica durant els mesos novembre i desembre del 2021 i gener de 2022, ¡ 
alhora continuar amb el procediment d’aprovació del reconeixement de les 
obligacions corresponents mitjançant l’aprovació d’un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits (REC). 
 

II. L’aprovació del REC en cap cas esmena els defectes de l’expedient. La seva 
finalitat és únicament la imputació en el pressupost corrent de les 
obligacions derivades de despeses compromeses indegudament, sense 
perjudici de que s’haguessin d’exigir les responsabilitats corresponents per 
haver-se realitzat despeses sense cobertura contractual. 
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III. Consta a l’expedient informe de fiscalització de la Intervenció Municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

I. Base 24ª de les d’execució del pressupost general de l’exercici 2022. 
 

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

ACORD 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que consten a 
les relacions comptables que s’annexen a aquest expedient, per un import total de 
183.714,12 €, d’acord amb el següent detall: 
 

Núm. 
Operacions 

Núm. Relació 
Data 

relació 
Concepte 

Import Brut 

 
78 

 
F/2022/4 

 
07/02/22 

Subministrament elèctric 
consum desembre ’21 

 
39.972,04€ 

 
67 

 
F/2022/14 

 
04/03/22 

Subministrament elèctric 
consum gener ’22 

 
139.121,15€ 

 
4 

 
F/2022/16 

 
09/03/22 

Subministrament elèctric 
varies factures novembre ’21 

 
4.620,93€ 

    183.714,12€ 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es 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 

Abstencions (3) 
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=10m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=11m07s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=11m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=12m18s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=12m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

12. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 12/2022, DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDITS FINANÇATS AMB L’ APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
DISPONIBLE PER A DESPESES GENERALS DERIVAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE 2021 ( expedient X2022002755). 

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

Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient emesos per part de 
responsables de diferents àrees de la Corporació en virtut dels quals constaten que 
hi ha diverses despeses que no tenen consignació suficient o bé han sorgit noves 
necessitats i que s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-les dur a 
terme finançant-les amb el romanent de tresoreria per a despeses generals derivat 
de la liquidació del pressupost del passat exercici. 
 
El Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000851 de data 23 de febrer de 2022 va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021, amb un romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals de 4.528.243,99 euros.  
 
Vist que s’han aprovat les següents modificacions de crèdits amb càrrec al 
romanent de tresoreria disponible per a despeses generals 2021: 
 

 MC 10/2022 d’incorporació parcial de romanents de crèdits aprovada per 
Decret de l’Alcaldia 2022DECR000900 de data 25/02/2021 finançada amb 
Romanent de Tresoreria amb finançament afectat i Romanent de Tresoreria 
per a Despeses Generals per un import de 35.000,00 € 

 MC 11/2021 d’incorporació de romanents de crèdit de projectes finançats 
amb ingressos no afectats, aprovada per Decret de l’Alcaldia 
2022DECR001084 de data 10/03/2020, finançada amb romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals per un import de 391.171,32 €. 

 
Quedant així un import disponible de RTDG 2020, d’import 4.102.072,67 € 
 
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 9a. de 
les d’execució del vigent Pressupost.  
 
Vistos els informes de conformitat emesos al respecte per part de la Intervenció 
Municipal. 
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D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Econòmics, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 12/2022 de  
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb l’aplicació del 
romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de l’exercici de 2021, 
d’acord amb el que disposen 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 9a. 
de les d’execució del vigent Pressupost, d’acord amb els següents quadres: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

21 16200 46503 Residus. Recollida selectiva 11.900,00 

21 16200 46504 Residus Recollida rebuig 94.500,00 

21 16200 21000 
Residus. Adequació àrees 
aportació 15.000,00 

21 31102 46712 

Control de plagues. 
Transferència Consorci de 
l'Estany estudi Coipú 6.000,00 

21 17200 61999 

Millora Medi ambient. 
Readaptació turbina Molí dels 
Paraires 6.000,00 

21 17200 22706 
Millora Medi ambient. Estudis i 
treballs tècnics 10.000,00 

21 17200 22799 
Millora Medi Ambient. Exposició 
recs comunals 15.000,00 

21 17200 47900 
Millora Medi Ambient. Conveni 
Universitat de Vic estudi peixos 2.500,00 

23 15320 61948 
Pavimentació VP. Urbanització 
Pia Almoina 320.000,00 

31 16400 62200 Cementiri. Cementiri musulmà 100.000,00 

33 13000 62200 Policia Local. Tanca comissaria 21.000,00 

33 13000 62300 
Policia Local. Maquinària, 
instal.lacions i útils 10.000,00 

43 23105 48952 
Joventut. Subv. Assoc. Juv. Ei 
Gent Activitats 30è aniversari 3.000,00 
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40 33350 22799 
Can Tarradas. Contr. Pres. 
Serveis exposicions 6.000,00 

40 33000 48930 
Cultura. Assessorament a 
entitats 3.000,00 

40 33300 62300 
Museus. Maquinària, 
instal.lacions i útils 14.700,00 

40 33400 62300 
Promoció cultural. Senyalització 
espais memòria 8.500,00 

40 33600 62251 Arqueologia. Parc Neolític Draga 8.500,00 

41 33800 48940 

Festes. Subv. Assoc. Humbani 
Jike. Organització activitats 
Festa del Xai 3.000,00 

41 33800 22001 
Festes. Adquisició material 
multimèdia 1.500,00 

44 23204 22602 
Prevenció social. Difusió i 
promoció igualtat de gènere 1.000,00 

44 23204 62200 
Prevenció social. Adaptació Punt 
Lila 18.000,00 

44 23103 62200 
Casals de Barris. Adequació 
casals 20.000,00 

60 43115 22699 
Viu el Centre. Reactivació locals 
buits 7.000,00 

60 43306 22699 
Internacionalització empresarial. 
Reactivació empreses 3.000,00 

60 43114 48937 

Comerç. Subv. Ass. Banyoles 
Comerç i turisme. Foment 
Comerç Covid-19 60.000,00 

60 43111 48916 

Assoc. Fira St. Martirià. Des. 
Extraordinàries Associació fira 
St. Martirià 24.788,02 

60 43114 47900 
Banyoles Alberg SL. Afectació 
Covid 2020 i 2021 3.000,00 

      
TOTAL CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 796.888,02 

     
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS  

     

     

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 

12 92000 62205 Adm. Gral. Banys Vells 2.310,00 

12 92000 62201 

Adm. Gral. Rehabilitació casa 
consistorial i altres 
dependències 20.000,00 

23 15320 61950 
Pavimentació VP. Rehabilitació 
C/ Sant Antoni 430.000,00 

23 15100 64003 Urbanisme. Projecte urbanístics 120.000,00 
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i obres 

31 15320 61920 Pavimentació VP. Carrils Bici 20.000,00 

31 15320 61908 
Pavimentació VP. Reposició i 
millora vies públiques 100.000,00 

33 13000 45000 
Policia local. Conveni comissaria 
compartida 9.000,00 

40 33322 22799 
Auditori Ateneu. Contr. Prest. 
Serv. Actuacions 19.300,00 

40 33323 22799 
La Factoria. Contr. Prest. 
Serveis actuacions 6.000,00 

40 33324 22706 
Arts escèniques. Contr. Prest. 
Serv. Arts escèniques 1.200,00 

40 33321 48934 
Teatre. Subv. Ass. Prom. Esp. 
Inf/Juv. Prog. Teatre familiar 3.000,00 

40 33300 22706 Museus Serveis educatius 30.000,00 

40 33302 21200 
Museu Darder. Rep., conserv. I 
mant. Edificis 6.800,00 

40 33000 48932 
Cultura. Subv. C. Exc. Banyoles 
- org. Activitats culturals 3.000,00 

40 33301 62246 
MACB. Obres de restauració 
final 6.000,00 

40 33000 22706 Cultura. Edició publicacions  7.000,00 

40 33000 62200 
Cultura. Rehabilitació Can 
Tomàs Teixidor  145.000,00 

40 33321 22609 
Teatre. Despeses produccions 
municipals 6.000,00 

41 33800 22609 
Festes populars. Drets societat 
d'autors 2.500,00 

41 33800 20300 
Festes populars. Lloguer 
maquinaria, instl. I útils 10.000,00 

41 33800 22706 
Festes populars. Contr. Prest. 
Serv. Suport tècnic 2.500,00 

41 33800 22697 
Festes populars. Festa major 
Sant Martirià 12.300,00 

41 33800 22701 
Festes populars. Seguretat i 
control d'aforament 12.000,00 

41 33800 22799 
Festes populars. Focs artificials 
Sant Martirià 2.000,00 

41 33800 62507 Festes. Inversions Festes 10.000,00 

42 32000 21300 
Educació. Mant. Maquinària inst. 
i útils 10.100,00 

42 32315 22799 
Escola Bressol La Balca. Contr. 
Prest. Serv. Escola Bressol 8.701,27 

42 32312 22102 Escola Can Puig. Gas 300,00 
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44 23100 48968 

Acció social. Conveni Món 
Banyoles. Proj. Inserció social 
laboral 1.500,00 

45 34105 22609 
C. Europa Triatló. Activitats 
esportives 17.000,00 

45 94300 46712 
Transf. A ent. Local. Transf. 
Consorci Esportiu Estany 3.450,00 

45 34222 22102 Pav. Can Puig. Gas 2.500,00 

45 34210 62212 
Inst. Esportives. Inversions 
Esports 50.000,00 

40 33304 22706 
Monestir St. Esteve. Estudis i 
treballs tècnics 8.000,00 

42 32000 62207 
Educació. Inversions 
ensenyament 6.000,00 

45 34000 22602 Esports. Publicitat i propaganda 7.800,00 

45 34102 22699 
Proves esportives. Activitats 
esportives 2.200,00 

53 92300 64110 
Informàtica. Adquisició de 
programari informàtic 5.891,49 

52 49102 22602 
Comunicació. Publicitat i 
propaganda 10.420,00 

60 43114 20300 
Comerç. Lloguer enllumenat de 
nadal + fires 15.000,00 

60 43119 22602 
Fira Gartstròmia i exp. Flors. 
Publicitat i propaganda 2.000,00 

60 43119 22799 
Fria Garstròmia i exp. Flors. 
Contr. Prest. Serveis 5.000,00 

60 43010 22798 

Promoció Econòmica. Contr. 
Prest. Serv. Seguretat 
esdeveniments 3.000,00 

60 43200 22602 
Promoció Turística. Campanya 
Publicitària 7.000,00 

60 43200 22199 
Promoció Turística. Edició 
Merchandising 3.000,00 

60 43201 22602 
DTE. Comercialització i 
Màrqueting 10.000,00 

12 92000 22100 Adm. Gral. Energia elèctrica 14.100,00 

12 92900 22100 Jutjat de Pau. Energia elèctrica 350,00 

21 17201 22100 
Millora Medi ambient. Energia 
elèctrica 17.700,00 

23 15100 22100 Urbanisme. Energia elèctrica 1.800,00 

31 15330 22100 Vies públiques. Energia elèctrica 3.600,00 

31 16500 22100 
Enllumenat públic. Energia 
elèctrica 119.230,00 

33 13000 22100 Policia Local. Energia elèctrica 19.500,00 

40 33210 22100 Biblioteca. Energia elèctrica 6.900,00 

40 33300 22100 Museus. Aules educatives el Tint 320,00 

40 33302 22100 Museu Darder. Energia elèctrica 10.200,00 
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40 33304 22100 
Monestir St. Esteve. Energia 
elèctrica 500,00 

40 33321 22100 Teatre. Energia elèctrica 6.800,00 

40 33322 22100 
Auditori Ateneu. Energia 
elèctrica 9.200,00 

40 33323 22100 La Factoria. Energia elèctrica 4.600,00 

40 33600 22100 Arqueologia. Energia elèctrica 2.900,00 

42 32310 22100 
Escola La Vila. B. Reixac. 
Energia elèctrica 11.500,00 

42 32311 22100 
Escola La Draga. Energia 
elèctrica 15.300,00 

42 32312 22100 
Escola Can Puig. Energia 
elèctrica 9.500,00 

42 32313 22100 
Escola Pla de l'Ametller. Energia 
elèctrica 9.900,00 

42 32314 22100 Escola Camins. Energia Elèctrica 13.500,00 

43 23105 22100 Joventut. Energia elèctrica 1.600,00 

44 23103 22100 
Casals de Barris. Energia 
elèctrica 1.800,00 

45 34105 22100 
C. Europa Triatló. Energia 
elèctrica 800,00 

45 34210 22100 
Inst. Esportives. Energia 
elèctrica 1.200,00 

45 34221 22100 Pav. La Draga. Energia elèctrica 16.600,00 

45 34222 22100 Pav. Can Puig. Energia elèctrica 1.600,00 

45 34223 22100 Pav. La Farga. Energia elèctrica 10.500,00 

45 34224 22100 
Camp de futbol Vell. Energia 
elèctrica 9.600,00 

45 34225 22100 
Can Quim del Rec. Energia 
elèctrica 1.700,00 

45 34226 22100 
Pista Coberta Pla Ametller. 
Energia elèctrica 500,00 

60 43010 22100 
Promoció Econòmica. Energia 
elèctrica 2.600,00 

60 43011 22100 Cal Moliner. Energia elèctrica 5.600,00 

60 43111 22100 
Fira Sant Martirià. Energia 
elèctrica 1.900,00 

60 43112 22100 Firestoc. Energia elèctrica 700,00 

60 43113 22100 Fira Aloja. Energia elèctrica 1.500,00 

60 43114 22100 Comerç. Energia elèctrica 800,00 

60 43118 22100 Fira de Nadal. Energia elèctrica 1.300,00 

60 43119 22100 
Fira Gartstròmia i exp. Flors. 
Energia elèctrica 600,00 

60 43200 22100 
Promoció Turística. Energia 
elèctrica 1.700,00 

   

TOTAL SUPLEMENT DE 
CRÈDITS 1.504.772,76 
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TOTAL MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS 2.301.660,78 

 

ESTAT D'INGRESSOS  

   
Aplicació pressupostària  Import  

11.87000 Rom. Tresoreria per a despeses generals 2.301.660,78 
  

TOTAL 2.301.660,78 
 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 
per capítols. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (9) 

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

Abstencions (8) 
 
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo 

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=12m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=12m52s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=15m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=21m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=27m40s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=28m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=31m36s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=35m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

En compliment del que estableix l’article 20 del ROM es proposa que s’inclogui per 
raó d’urgència a la consideració del Ple una moció presenta per el GM Sumem 
Banyoles-alternativa municipalista de declaració de la coordinadora catalana 
d’Ajuntaments solidaris amb el poble Sahrauí i de la federació d’associacions 
catalanes amigues del poble Sahrauí en suport al dret d’autodeterminació del poble 
Sahrauí.  
 
L’Alcalde sotmet la urgència a votació d’aquesta moció, que s’aprova per 
unanimitat. 

MOCIÓ PRESENTA PER EL GM SUMEM BANYOLES-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA DE DECLARACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA 
D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ I DE LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ EN SUPORT 
AL DRET D’AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ.  
 
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que 
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així:  
 

El passat 18 de març es feia públic que el govern espanyol havia trencat la seva 
posició neutral respecte el conflicte al Sàhara Occidental mitjançant una carta 
dirigida a Mohammed VI en què mostrava el seu suport al pla d'autonomia 
presentat pel Marroc l'any 2007. Posteriorment, el ministre d'Exteriors, José Manuel 
Albares, va ratificar el posicionament del president del govern, Pedro Sánchez, 
anunciant en roda de premsa una nova etapa en les relacions entre el Marroc i 
l'Estat espanyol.  

Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament consolidat sobre 
el conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces polítiques al 
Congrés dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar per la lliure 
autodeterminació del poble sahrauí. La proposta d'autonomia confronta aquest 
principi d'autodeterminació, ja que, tal com es contempla als acords de pau signats 
l'any 1991 entre el Marroc i el Front Polisario, la via de resolució del conflicte és 
mitjançant la celebració d'un referèndum.  
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El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en un moment especialment 
delicat a la regió, en mig de l'increment de la confrontació geopolítica al Magreb 
amb el trencament de relacions diplomàtiques entre Algèria i el Marroc i amb la 
reobertura del conflicte armat al Sàhara Occidental des de novembre de 2020.  
  
La decisió ve a agreujar un conflicte que s'arrossega des de fa quaranta-sis anys i 
arriba com a resposta al conflicte diplomàtic entre els regnes d'Espanya i del Marroc 
fruit de l'hospitalització a territori espanyol del president de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica (RASD) i líder del Front Polisario, Brahim Gali, de setanta-tres 
anys, l'abril de 2021 "per raons estrictament humanitàries" segons el govern 
espanyol. Aquest fet va comportar que Rabat no impedís l'entrada a Ceuta de fins a 
12.000 persones que es trobaven en territori marroquí, una frontera que 
habitualment s'encarrega de blindar la immigració per encàrrec de Madrid. En 
aquell moment, el Marroc ja va advertir que la situació de crisis entre els dos estats 
anava més enllà de l'acollida hospitalària i que reclamava un posicionament 
contundent per part del govern espanyol a favor de l'ocupació del Sàhara. Un 
pronunciament que finalment ha arribat.  

El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a 
costa de perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades 
amb l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda, 
el portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de 
resoldre's "amb un compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per 
l'ONU".  
  
L'Estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva 
responsabilitat històrica amb el poble sahrauí, ha de treballar en favor del 
compliment de la legalitat internacional. En cap cas, el govern pot negociar ni 
qüestionar el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a 
un pla com el d'autonomia que qüestiona el dret dels i les sahrauís. 
 
Per tot això, el GM Sumem Banyoles – Alternativa Municipalista, proposa l’adopció 
del següent acord:  

  
1. Demanar al govern de l'Estat espanyol que rectifiqui de forma immediata el 
seu posicionament favorable a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental, que és 
contrari als drets del poble sahrauí.  

  
2. Demanar al govern espanyol que tingui una actitud proactiva favorable a la 
realització del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental, tal com li 
correspon com a potència administradora del territori i de denúncia de les repetides 
violacions dels drets humans que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel 
Marroc.  

  
3. Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per la Pau i la 
Llibertat al Sàhara, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres 
legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense activar-se, per 
tal que Catalunya tingui una representació institucional de màxim nivell a l'hora de 
fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i respectuosa amb els drets del 
poble sahrauí.  
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4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern 
d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció Exterior i Govern 
Obert de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, i a la Delegació del 
Front Polisario a Catalunya.  
 
La moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  
 
Vots a favor (16) 
 
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 
 

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

GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
Abstenció (1) 
 
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

El debat d’aquesta moció es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=41m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=41m51s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=43m27s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=44m25s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=44m30s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=45m11s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=45m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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II 
PART DE CONTROL 

 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM SUMEM BANYOLES PER TAL DE FER EL 
PAGAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA (ATC) (expedient X2022003146). 
 

Aquesta moció es retira de l’ordre del dia per unanimitat dels assistents, de 
conformitat amb el que disposa l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal en 
relació amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

El debat d’aquesta moció es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=35m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=45m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=45m32s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=47m44s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=50m34s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=51m50s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=57m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=61m16s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=64m30s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=66m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=70m19s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=72m19s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=72m29s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=73m16s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=76m00s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=85m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=91m50s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=94m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=95m05s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=96m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=99m22s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=100m06s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd1XSOXaG2I#t=100m38s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
 
 
 
 
CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 20:45 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de març de 
2022 ha quedat en 34  pàgines. 
 


