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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 6/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 30 de maig de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 20:55 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 30 de maig de 2022, es reuneixen de 
forma presencial, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència del Senyor Alcalde 
President, i assistit per mi, la secretària municipal.  
 
ASSISTENTS  
 
Alcalde  
Miquel Noguer  Planas  
 
Tinents/es d’alcalde 
Jordi Congost Genís  
Ester Busquets Fernández  
Miquel Cuenca Vallmajó  
Lluís Costabella Portella  
Anna Maria Tarafa Güell 
 
Regidors/es 
Albert Tubert Yani  
Clàudia Massó Fontàs 
Gemma Feixas Mir 
Jaume Butinyà Sitjà 
Núria Martínez Bosch  
David Carvajal Carbonell 
Meritxell Satorras Català  
Albert Masdevall Palomo  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
Rosa Maria Melero Agea  
 
Interventora  
Anna Puig Puigcorbé 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit, per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 D’ABRIL 
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 25 d’abril  de 2022 s’aprova  per unanimitat. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=03m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

PRESIDÈNCIA 
 
2. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL 1R TRIMESTRE 
DE 2022 (expedient X2022003967). 

L’alcalde dona compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2022, en el 
sentit següent:  

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de la 
llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
Per tot això : 
 
Segons aquest informe: 
 
Pel que respecte a Morositat, el termini mig de pagament del trimestre, a comptar 
des de la data d’entrada de la factura, és de 32,34 dies. 
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Pel que respecte al PMP (període mig de pagament de proveïdors), el termini mig 
de pagament del trimestre, de tot el grup, es a dir incloent els consorcis, a comptar 
des de la data d’aprovació de la factura, és de 19,50 dies.  

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=03m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
El Ple es dona per assabentat.  
 
3. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ  DEL COMPLIMENT 
DELS OBJECTIUS CONTEMPLATS A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 
D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 
FINANCERA,  CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2022 (expedient 
X2022004331). 
 

L’alcalde dona compte de l’informe d’avaluació del compliment els objectius 
contemplats a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera corresponent al 1r trimestre de 2022 en el sentit següent:  

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Atès que la informació del 1r. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de 
2022 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a 
ens adscrit a aquest Ajuntament, ha estat tramesa al MINHAP amb data 29 d’abril 
de 2022. 
 
Per tot això, 
 
Es dona compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats 
a la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 1r. Trimestre 
de 2022 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany : 
 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
 Compleix l’objectiu del Deute públic 

 
El debat d’aquest punt es pot visionar a:  
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=03m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat 
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4.  DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA. 

L’Alcalde dona compte  dels Decrets d’Alcalde dictats des del numero 168, de 19 
d’abril de 2022, fins al número 2155, de 19 de maig de 2022, accessibles des de la 
Carpeta del Regidor en format electrònic. 
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=04m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

El Ple es dona per assabentat .  
 

PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
5. DICTAMEN D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT DE LES DESPESES DE SUBMINISTRAMENT D' ENERGIA ELÈCTRICA  
(expedient X2022004713). 
 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. La resolució d’Alcaldia núm. 2022DECR001928, de data 6 de maig de 2022,  
que resol la convalidació de l’omissió de la funció interventora produïda en la 
contractació del subministrament d’energia elèctrica durant el mes de març 
de 2022 i vàries factures corresponents al mes de febrer de 2022 que no es 
van poder imputar, ¡ 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. 
 

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 
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ACORD 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions que consta a la 
relació comptable que s’annexa a aquest expedient, per un import total de 
175.784,98 €, d’acord amb el següent detall: 
 
Núm. 
Operacions 

Núm. Relació 
Data 
relació 

Concepte 
Import Brut 

 
77 

 
F/2022/32 

 
29/04/22 

Subministrament elèctric consum 
març 2022 i vàries factures 
corresponents al mes de febrer de 
2022 que no es van poder imputar. 

 
175.784,98€ 

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

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández 
 
Abstencions (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 

El debat d’aquest punt es por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=04m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=04m35s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=05m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=05m10s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=05m12s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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6. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL 
DETECTAT EN L’ACORD PLENARI DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2022, RELATIU A 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM 12/2022 DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS (expedient X2022005333). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. Per acord del Ple de la Corporació de data 28 de març de 2022 es va 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 derivat de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2021. 
 

II. El present acord fou exposat el públic durant el termini de quinze dies hàbils 
mitjançant la seva publicació al BOP núm. 65 de data 4.04.2022, elevant-se 
a definitiu en no haver-se presentat cap reclamació o al·legació durant 
l’esmentat termini. 
 

III. En el punt primer de la part dispositiva de l’esmentat acord d’aprovació 
inicial de la Modificació de Crèdits, s’establia el següent: 

 
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 

 
.../.... 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 
 

.../... 
 

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

3.000,00 

 
.../.... 
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IV. En data 16.05.2022 la Cap d’Àrea de Serveis a les Persones emet informe de 
modificació de l’acord de Ple de data 28 de març de 2022, d’aprovació de la 
modificació de crèdits 12/2022, atès que es va produir un error material en 
la codificació econòmica de la partida suplementada corresponent a la 
subvenció nominativa al Centre Excursionista de Banyoles, essent la correcta 
numeració la núm. 48931 i no la 48932, com consta en l’acord d’aprovació 
inicial. 

  
FONAMENTS DE DRET 
 
I. Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú. 
 

II. 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. 
 

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.- Esmenar l’error detectat en el quadre inclòs en el punt primer de l’acord 
del Ple de data 28 de març de 2022 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de 
modificació de crèdits 12/2022, en el sentit següent: 
 
On diu: 

.../... 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 
 

.../... 
 

40 33000 48932 
Cultura. Subv. C. Exc. 
Banyoles - Org. Activitats 
culturals 

3.000,00 

 
Ha de dir: 

.../... 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 

Orgàn. Prog. Econom. Descripció Import 
 

.../... 
 

40 33000 48931 
Cultura. Subv. C. Exc. 
Banyoles - Org. Activitats 
culturals 

3.000,00 
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Segon.- Disposar la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández 
 
Abstencions (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 

El debat d’aquest punt es por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=05m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=05m34s 
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=05m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
7. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚMERO 2 DEL POUM, RELATIVA A L’ADAPTACIÓ, CORRECCIONS 
D’ERRORS MATERIALS I AJUSTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
(expedient X2022005312). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Tubert Yani, Regidor delegat d’Urbanisme i 
activitats,  que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Consta a l’expedient de referencia el document MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 2 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
ADAPTACIÓ, CORRECCIONS D’ERRORS MATERIALS I AJUSTOS DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA, redactat pels serveis tècnics municipals i 
promogut d’ofici per aquest Ajuntament. 
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La proposta inclou la següent documentació:  
 
1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ  

1.1. Introducció  
1.2. Objecte de la modificació puntual  
1.3. Iniciativa de la modificació  
1.4. Justificació legal de la modificació  

1.4.1. Legislació urbanística vigent  
1.4.2. Planejament territorial urbanístic  
1.4.3. Planejament urbanístic general  

1.5. Iniciativa, conveniència i oportunitat de la modificació  
 
2. MEMÒRIA DE LA PROPOSTA  

2.1. Ajustos a la normativa en relació a la llei d’urbanisme  
2.1.1. Article 25. Projectes d’urbanització  
2.1.2. Article 52. Llicències en construccions i usos fora 
d’ordenació  
2.1.3. Article 53. Llicències en construccions i usos amb volum 
disconforme amb el planejament.  
2.1.4. Article 67. Gestió i execució dels sistemes urbanístics  
2.1.5. Article 190. Disposicions generals. Construcció en sòl no 
urbanitzable  
2.1.6. Article 191. Construccions agràries  
2.1.7. Article 192. Construccions ramaderes  
2.1.8. Article 228. Paràmetres bàsics d’un POUM  
2.1.9. Article 240. Parcel·la mínima  

 
2.2. Correccions d’errors materials i ajustos de la normativa en 
coherència amb el planejament anterior al POUM  

2.2.1. Article 137. Regulació específica de la zona residencial 
d’ordenació oberta, configuració flexible, clau R43  

2.2.2. Article 143. Regulació específica de la zona residencial de 
cases agrupades, subzona individuals en filera separades del vial, 
Clau R53.  

2.2.3. Article 249. Modificacions de la topografia del terreny d’una 
parcel·la per edificar  

2.2.4. Article 272. Planta coberta  
2.2.5. Disposició transitòria quinta  

2.3. Aclariments i altres ajustos en la normativa  
2.3.3. Article 148. Regulació específica de la zona residencial de 
cases aïllades, subzona de parcel·la mínima de 250 m2, Clau R61.  
2.3.4. Article 149. Regulació específica de la zona residencial de 
cases aïllades, subzona de parcel·la mínima de 400 m2, Clau R62.  
2.3.5. Article 246. Ocupació màxima de la parcel·la  
2.3.6. Article 258. Pati d’illa  
2.3.7. Article 260. Edificacions en els patis d’illa i tanques  
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2.3.8. Article 261. Edificació principal, edificació auxiliar i 
instal·lacions  
2.3.9. Article 264. Façanes d’un edifici 342.3.1. Article 61. Ajust 
de límits en els plànols d’ordenació i de les superfícies corresponents
  
2.3.10. Article 267. Planta baixa  
2.3.12. Article 268. Planta soterrani  
2.3.13. Article 271. Planta sotacoberta  
2.3.14. Article 276. Elements tècnics i compositius d’un edifici  
2.3.15. Article 307. Condicions generals sobre la reserva 
d’aparcaments en les edificacions  
2.3.15. Article 308. Superfície d’aparcament  
2.3.16. Article 309. Previsió mínima de places d’aparcament 
obligatòries.  

 
3. ESTUDIS I INFORMES COMPLEMENTARIS  

3.1. Improcedència de la memòria social  
3.2. Improcedència de l'informe ambiental  
3.3 Improcedència de l'estudi de mobilitat generada  
3.4 Servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona  

4. NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSADA  
 
ANNEX  1 - NORMATIVA ZONA XALETS AÏLLATS S3 TRPGOU 2001 
 
ANNEX 2 – PERI ABAD BONITUS 

 
2. En data 18 de maig de 2022  l’arquitecte municipal emet informe favorable. 

 
3. Consta a l’expedient informe jurídic de data 18 de maig de 2022 emès per la 

Cap del Servei d’urbanisme, amb nota de conformitat de la Secretària 
Municipal. 

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

 Articles 8,  57 a 59, 73, 74, 80, 81, 85 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, 64 a 76 101 a 104, 112, 113 i 116 a 118 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. 

 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). 

 Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 
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dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que es 
manté en vigor  d’acord al que estableix la disposició derogatòria de la Llei 
18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 

 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 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases 
de règim local  i els articles 53.2 c) i 114.3 K) 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.  
 

   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. 

   Article 3.3 c)  del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, 54.1.b) del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local (TRRL)  i 173 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament ui 
regim jurídic de les entitats locals ( ROF). 

 
II.- El planejament urbanístic, que té naturalesa de disposició administrativa de 
caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de modificació.  
 
L’article 12 de la normativa urbanística del POUM preveu la possibilitat de modificar 
les determinacions vigents, subjectant-se a les mateixes normes aplicables per a la 
seva formació. 
 
Segons disposa l’article 96 del TRLUC la modificació de qualsevol dels elements 
d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que 
en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les 
particularitats que preveu el mateix article. 
 
En el mateix sentit l’article 117.3 del RLUC que regula les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic estableix que la tramitació de les 
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modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva 
formació. 
 
III.- En compliment de l’article 97.1 TRLUC aquesta proposta de modificació raona 
i justifica la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació 
als interessos públics i privats concurrents. També conté les determinacions 
adequades a llur finalitat específica i, en qualsevol cas, les que determina l’art. 
118.1 RLUC 
 
IV.-L’article 76.2 del TRLUC determina que correspon formular els plans 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) als Ajuntaments. Aquesta proposta de  
modificació puntual és d’iniciativa pública i ha estat redactada pels serveis tècnics 
municipals. 
 
V.- L’article 85 del TRLUC estableix que l’aprovació inicial de la modificació puntual 
dels plans d’ordenació urbanística municipal que afecten el territori d’un únic 
municipi pertoquen a l’Ajuntament corresponent. 
 
Un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’ha de sotmetre a informació pública, per 
un termini d’un mes.  
 
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini 
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, al qual es pot accedir des de la seu 
electrònica, al BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en 
l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix la present modificació, segons 
estableix l'article 23.1.b) del RLUC i els articles  8.5 c) del TRLUC  i 23.2 del RLUC. 
Aquests preveuen que cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria 
d'informació pública i garantir la consulta del projecte per aquests mitjans. 
 
De conformitat amb l’article 85.5 i 7 del TRLUC simultàniament a la informació 
pública s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició n’autoritzi un de més llarg i concedir audiència als ajuntaments 
l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla.  
 
VI.- La competència per a l’aprovació inicial correspon al Ple amb el quòrum 
legalment establert de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, d’acord al que disposen els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/85, de 
2 d’abril de bases de règim local i per tant, és indelegable. 
 
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 
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ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual núm. 2 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles per a l’adaptació, correccions 
d’errors materials i ajustos de la normativa urbanística, redactada pels Serveis 
tècnics municipals.  
 
SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial a INFORMACIÓ PÚBLICA 
d’un mes amb publicació d’edictes, amb el contingut que determina l’article 23.3 
del RLUC,  en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament, informe als Organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el 
termini d’1 mes. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.  

Vots a favor (15) 

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 
 
Abstencions (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 

El debat d’aquest punt es por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=06m11s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=06m43s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=08m38s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=06m51s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
8. DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT X2022005268). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Miquel Cuenca Vallmajó, Regidor delegat de  
Serveis a les Persones,  que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Àrea de serveis a les persones de l’Ajuntament de Banyoles preveu entre les 
seves funcions i tasques en l’àmbit de la cultura i el patrimoni cultural la creació, la 
gestió i el manteniment del patrimoni històric i memòria, a fi de posar-los a l’abast 
de la ciutadania. L’àmbit de la seva actuació inclou el patrimoni moble, immoble i 
intangible, i una de les seves finalitats és mostrar cada moment de la seva història 
en els espais idonis, relacionats amb les diferents èpoques, fent possible la 
recuperació d’elements amb contingut cultural i històric. De fet, des de l’any 2015 
que impulsa projectes, accions i esdeveniments relacionats amb la recuperació de 
la memòria històrica, tal com es desprèn de l’Informe tècnic emès de forma 
conjunta per l’arxiver municipal i el tècnic d’acció social de l’Àrea de serveis a les 
persones de l’Ajuntament de Banyoles i que consta en l’expedient. 
 
II.- El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Banyoles tenen objectius comuns i/o 
complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria 
democràtica, així com també en la recuperació i la preservació del patrimoni 
memorial al municipi de Banyoles.  
 
I amb aquesta finalitat el dia 7 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Banyoles va 
inaugurar, amb l’assistència de representants del Memorial Democràtic, un plafó 
informatiu (adossat), normalitzat d’acord amb les directrius del Memorial 
Democràtic de Catalunya, per recordar l’existència d’un hospital de guerra (Hospital 
Militar o Clínica número 3) i d’un lloc d’acolliment de refugiats de guerra a l’antic 
monestir de Sant Esteve de Banyoles. 

És voluntat de l’Ajuntament continuar en el propers anys aquesta tasca de difusió i 
investigació en l’àmbit de la memòria democràtica, a diferents espais del seu terme 
municipal. Un d’aquest espais de memòria previstos és l’actual Cementiri Municipal, 
on s’hi troben dos elements destacables: el monument als caiguts i la fossa 
comuna. El monument als caiguts, obra de l’arquitecte municipal Francesc Figueras  
de Ameller, primer es va dedicar exclusivament a recordar els morts del bàndol 
franquista, però posteriorment es va reconvertir (modificar) i es va dedicar als 
difunts de qualsevol dels dos bàndols. És un exemple de monument franquista (dels 
pocs, si no l’únic, conservat a Banyoles). El monument (monòlit) figura amb el 
número 469 del cens de simbologia franquista del Memorial Democràtic de 
Catalunya. L’altre element és la fossa comuna que es va haver d’habilitar durant la 
Guerra Civil a causa de les defuncions de soldats republicans de l’Hospital Militar. 
La manca de nínxols va fer que alguns fossin enterrats en aquesta fossa. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
I.- L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix l’obligació de la 
Generalitat i els altres poders públics de vetllar pel coneixement i el manteniment 
de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la 
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques, i disposa que amb 
aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al 
reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com 
a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya. 
 
II.- D’acord amb el que estableix l’article 6.1, apartats, a i b del Decret 6/2019, de 
8 de gener de reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la Direcció 
General de Memòria Democràtica les funcions de proposar polítiques públiques de 
recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, i de 
fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de 
convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l’àmbit de competència 
de la direcció general puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del 
territori. 
 
III.- L’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
estableix que l’objecte d’aquesta entitat de dret públic, dotada de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, consisteix a desplegar les polítiques 
públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i 
foment de la memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la 
Segona República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes 
del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la 
repressió de la dictadura franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la 
llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes 
les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una 
manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps 
present. L’article 3.1.e) de la mateixa Llei estableix que correspon al Memorial 
Democràtic la funció de difusió del patrimoni democràtic i dels espais de memòria.  
 
IV.- L’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica de Catalunya té per objecte recuperar la memòria 
democràtica a través de la posada en valor, senyalització i difusió del patrimoni 
memorial del període 1931-1980.  
 
La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica és un sistema d’unitat d’acció i de 
gestió patrimonial de la memòria democràtica de Catalunya, i col·labora amb els 
ens adherits en la posada en valor dels espais, la coordinació de la gestió cultural, 
patrimonial i comunicativa dels diferents espais que la conformen.  
 
La Xarxa s’estructura en seus, seccions i col·laboradors, d’acord amb l’article 3 del 
seu articulat. Es poden constituir com a secció, aquelles entitats adherides a la 
Xarxa que incorporin un centre de referència i/o un espai.  
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Per constituir-se com a secció, de conformitat amb el que disposa l’article 4 de 
l’Ordre, les entitats hauran de sol·licitar la seva adhesió a la Xarxa d’Espais i 
complir els compromisos recollits en l’article 5 d’aquesta Ordre. I un cop valorada 
favorablement la incorporació pel personal tècnic del Memorial Democràtic, es 
formalitzarà un conveni d’adhesió mitjançant el qual passarà a formar part de la 
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones, es proposa al Ple de la Corporació  l’adopció 
del següent 

ACORD 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa d’Espais de 
Memòria Democràtica de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa 
d’espais de memòria democràtica de Catalunya, que s’adjunta com annex a aquest 
acord. 
 
Tercer.- Un cop valorada favorablement aquesta adhesió per part del Memorial 
Democràtic, facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni d’adhesió mitjançant el 
qual passarà a formar part de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya. Memorial Democràtic 
(c/ Peu de la Creu, 4. 08001-Barcelona; a/e: memorialdemocratic@gencat.cat)  i 
comunicar aquest acord a  l’Àrea de serveis a les persones. Administració general i 
a l’arxiu comarcal del Pla de l’Estany. 

ANNEX  

CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES A LA  XARXA 
D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA  

REUNITS 

D’una part, l’Hble Sra. Lourdes Ciuró i Buldó, conseller/a de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i presidenta del memorial Democràtic, en virtut de les  

facultats que li confereix l’article 12 de la llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, 
l’article 9 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic i els articles 
8.2. a) 16 i 17 del Decret 145/2008, de 15 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts 
del Memorial Democràtic; que actua en representació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del Memorial Democràtic.   

D’altra part, el Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde de l’Ajuntament de Banyoles en 
virtut de l’acord pres en la sessió constitutiva del consistori celebrada en data 15 de 
juny del 2019; que actua en representació de l’Ajuntament de Banyoles.  
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Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar i per formalitzar 
aquest conveni i  

MANIFESTEN 

I. L’article 3.14.8 del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació 
i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8418, de 26 de maig de 2021), atribueix 
al Departament de Justícia les funcions sobre la Memòria  Democràtica.  

Així mateix, d’acord amb l’article 1.2.3 del Decret 258/2021, de 22 de juny, de 
reestructuració del Departament de Justícia, el Memorial Democràtic s’adscriu al 
Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica, 
la qual depèn funcionament de la Secretaria General del Departament de Justícia.  

II. D’acord amb el que estableix l’article 6.1, apartats, a i b del Decret 6/2019, 
de 8 de gener de reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la 
Direcció General de Memòria Democràtica les funcions de proposar polítiques 
públiques de recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la memòria 
democràtica,  i de fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la 
signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l’àmbit de 
competència de la direcció general puguin sorgir de la societat civil, del món 
acadèmic o del territori.    

III. L’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 
estableix que l’objecte d’aquesta entitat de dret públic, dotada de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, consisteix a desplegar les polítiques 
públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i 
foment de la  

IV. memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la 
Segona República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes 
del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la 
repressió de la dictadura franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la 
llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes 
les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una 
manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps 
present. L’article 3.1.e) de la mateixa Llei estableix que correspon al Memorial 
Democràtic la funció de difusió del patrimoni democràtic i dels espais de memòria.   

V. L’Ajuntament de Banyoles  té per objectiu desenvolupar, de forma directa i 
descentralitzada, serveis i àrees d’actuació cultural com són la creació, la gestió i el 
manteniment del patrimoni històric i memorial posant-los a l’abast de la ciutadania. 
L’àmbit de la seva actuació inclou el patrimoni moble, immoble i intangible, i una de 
les seves finalitats és mostrar cada moment de la seva història en els espais idonis, 
relacionats amb les diferents èpoques, fent possible la recuperació d’elements amb 
contingut cultural i històric.  

VI. El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Banyoles tenen objectius comuns 
i/o complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria 
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democràtica, així com també en la recuperació i la preservació del patrimoni 
memorial al municipi de Banyoles.  

VII. L’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais 
de Memòria Democràtica de Catalunya (DOGC núm. 5576 - 26.2.2010) té per 
objecte recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor, 
senyalització i difusió del patrimoni memorial del període 1931-1980.  

La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica és un sistema d’unitat d’acció i de 
gestió patrimonial de la memòria democràtica de Catalunya, i col·labora amb els 
ens adherits en la posada en valor dels espais, la coordinació de la gestió cultural, 
patrimonial i comunicativa dels diferents espais que la conformen.  

La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya s’estructura en seus, 
seccions i col·laboradors, d’acord amb l’article 3 del seu articulat. Es poden 
constituir com a secció, aquelles entitats adherides a la Xarxa que incorporin un 
centre de referència i/o un espai.  

VIII. En data ______ l’Ajuntament de Banyoles, va sol·licitar la seva adhesió, com 
a secció, a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. Aquesta 
sol·licitud d’incorporació a la Xarxa va estar valorada i informada favorablement pel 
personal tècnic del Memorial Democràtic en data 18 de maig de 2022.   

En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni d’adhesió, amb subjecció a 
les següents  

CLÀUSULES 

Primera. Objecte  

Aquest conveni té per objecte la integració de l’Ajuntament de Banyoles,  com a 
secció, a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, d’acord amb el 
procediment establert a l’article 4 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la 
qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.  

L’Ajuntament de Banyoles  s’integra a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya com a titular de (indicar centre de referència/espai).  

Segona. Compromisos de l’Ajuntament de Banyoles 

2.1. L’Ajuntament de Banyoles assumeix els compromisos genèrics següents:  

a) Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració, 
conservació i difusió d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i 
aquells que s’estableixen per mutu acord.  

b) Col·laborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què 
aquest ho sol·liciti, en la mesura de les seves possibilitats.  

c) La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva 
senyalització.  

d) La dotació de personal pel desenvolupament del servei.  
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e) Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya i promoure el coneixement de l’identificador genèric dels espais i de 
les rutes de la memòria.  

f) Complir amb les pautes metodològiques i els manuals tècnics de 
senyalització del Memorial Democràtic.  

g) Garantir un bon accés al lloc objecte de visita.  

2.2. L’Ajuntament de Banyoles  assumeix els compromisos específics següents:  

a) Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al voltant de la 
memòria democràtica i els espais de memòria del municipi de Banyoles.  

b) Programar conjuntament i comptar amb la participació del Memorial 
Democràtic en tots els actes o activitats sobre memòria democràtica organitzats 
per l’Ajuntament de Banyoles.  

c) Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi 
intervenen tots els tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica de 
Catalunya.    

Tercera. Drets de l’Ajuntament de Banyoles  

L’Ajuntament Banyoles  té dret a:  

a) Formar part de la xarxa patrimonial d’espais de memòria integrada en el 
Memorial Democràtic, a beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció 
internacional i identitat definida dins un projecte cultural de treball en xarxa. 

b) Participar a les corresponents convocatòries de subvencions que pugui 
impulsar, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, el departament 
competent en matèria de memòria democràtica. A aquest efecte l’entitat haurà 
de complir els requisits i les condicions establerts a les bases reguladores de les 
subvencions per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de 
la memòria històrica i per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial.  

c) Rebre suport i assessorament tècnic especialitzat quan ho sol·liciti. S’inclou 
l’assessorament històric necessari per endegar prefiguracions de centres de 
referència i/o espais de memòria, la validació de continguts de materials de 
difusió i de senyalització, i assessorament per a la redacció de materials 
pedagògics i l’organització de materials de difusió.  

d) Tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, així com 
en la seva web.  

e) Exhibir els elements d’imatge comú a la Xarxa i a comercialitzar productes i 
marxandatge de la marca.  

f) Rebre informació sobre qualsevol programa que impulsi la Xarxa.  

g) Disposar de material divulgatiu i promocional.  
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h) Formar part del grup de treball previst a l’article 6 de l’Ordre IRP/91/2010, 
de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica 
de Catalunya.  

Quarta. Vigència i pròrroga  

Aquest conveni té una vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva 
signatura.  

En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts podran 
acordar unànimement  la seva pròrroga per a un termini de fins a 4 anys 
addicionals.  

Cinquena. Eficàcia del conveni  

L’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a l’aprovació de la seva formalització 
per part de la Junta de Govern del Memorial Democràtic.  

Sisena. Causes d’extinció  

Són causes d’extinció d’aquest conveni:  

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se  acordat la 
pròrroga d’aquest.  

b) L’acord unànime  de tots els signants.  

c) L’incompliment dels compromisos assumits per part d’algun dels signants.  

d) Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni.  

e) Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.  

Setena. Resolució de controvèrsies  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni s’intentaran resoldre per acord de les parts i, si 
aquest acord no fos possible, correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa resoldre les qüestions litigioses d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. I en prova de 
conformitat, les parts signen aquest conveni d’adhesió per duplicat, a les 
respectives seus i en les dates que consten a les respectives signatures 
electròniques. 

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

Vots a favor (17) 

GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets 
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell, 
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir. 
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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. 
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 

El debat d’aquest punt es por visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=09m08s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=09m18s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=11m27s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=12m00s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=12m20s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=14m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau.  

 
 

II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM SUMEM BANYOLES PER TAL 
D’INCORPORAR EL CRIM D’ECOCIDI EN EL TRIBUNAL PENAL 
INTERNACIONAL (expedient  X2022005517). 

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:  
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Preàmbul 

La dècada de 2020 a 2030 és decisiva per a la Humanitat. El futur no està decidit. 
Dependrà de com juguem les nostres cartes i de quines regles de joc marquem. És 
un moment extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb 
decisió. No tenim temps per perdre. La crisi climàtica i ecològica que afrontem 
requerirà respostes col·lectives. 

Els darrers decennis s’han caracteritzat per guerres contínues pels recursos. 
Actualment, hi ha indeterminats conflictes socioambientals derivats de l’activitat 
humana a tot el món. Part d’aquesta realitat, més de 3600 casos (abril 2022) es 
poden observar a l’Atles de Justícia Ambiental (ejatlas.org), un projecte 
internacional en forma de mapa interactiu i col·laboratiu creat el 2012 per la UAB i 
codirigit per l’economista ecològic català J.M.A. Aquests conflictes generen impactes 
ambientals als ecosistemes i, per tant, també als pobles que hi viuen, especialment 
als del Sud Global. A partir dels anys vuitanta el capitalisme globalitzat ha 
augmentat el nombre i intensitat d’aquests conflictes arreu del món, 
majoritàriament en nom del progrés tecnològic i un sistema econòmic de 
creixement il·limitat. Tot un conjunt de tractats internacionals i acords conformen 
un entramat jurídic i econòmic per tal que les transnacionals destrueixin els 
territoris i els seus pobles i criminalitzin i reprimeixin tota forma de resistència que 
sorgeixi. El cas de l’assassinat de l’activista ecologista hondurenya Berta Cáceres el 
2016 n’és un dels molts desgraciats exemples. 

Tal com descriu l’advocada P.H. (iniciadora del moviment internacional “Stop 
Ecocide”) el món es caracteritza per seguir infinitament el “cercle viciós de 
l’Ecocidi”: Ecocidi-esgotament dels recursos-conflicte-guerra-dany i destrucció-
ecocidi. Ella mateixa va presentar una primera definició del delicte d’Ecocidi a la 
Comissió Jurídica de les Nacions Unides el 2010 que deia el següent: “L'ecocidi és la 
pèrdua, el dany o la destrucció generalitzada dels ecosistemes d'un territori(s) 
determinat(s) de manera que el gaudi pacífic dels habitants ha estat o serà 
severament disminuït”. L’ecocidi és un delicte contra la Natura, contra les 
generacions futures i en última instància un delicte contra la Pau. És tancar la porta 
al que causa la destrucció de la vida. És trencar el cercle viciós de l’ecocidi. I des de 
fa uns anys ençà hi ha una lluita mundial en forma de campanya internacional 
perquè esdevingui el 5è crim internacional contra la Pau. 

El novembre de 2020, la Fundació Stop Ecocide va convocar el Grup d’Experts 
Independents per a la Definició Legal d’Ecocidi a petició dels parlamentaris 
interessats dels partits governants a Suècia. El treball d’aquest grup es va anunciar 
el juny de 2021. Així la definició en termes jurídics s’entén com: “La provocació de 
danys greus, massius i la destrucció d’un o més ecosistemes, així com danys greus 
generalitzats a la natura a llarg termini. A més, afegit a l’impacte social d'aquests, 
quan la qualitat de vida o la Pau dels habitants del territori on ocorre disminueix 
severament i durant un temps prolongat”. 

L’interès per criminalitzar l’ecocidi ja és una qüestió pública a escala parlamentària 
o governamental a diferents països del món (Brasil, Bèlgica, Canadà, Xile, Finlàndia, 
França, Samoa, Escòcia, Suècia, Regne Unit, Vanuatu…) així com al Parlament 
Europeu. El maig del 2021, el Parlament Europeu va donar llum verda un informe 
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que reclamava augmentar la protecció als activistes ambientals i el reconeixement 
de l’Ecocidi’ com un delicte a l’Estatut de Roma. Aprovat per 518 vots a favor, 97 en 
contra i 77 abstencions, es va donar suport a reforçar la legislació europea sobre la 
responsabilitat ambiental de les empreses per prevenir els danys en l’entorn. Entre 
d’altres, l’informe també apostava per revisar i transformar la directiva de 
responsabilitat mediambiental en un reglament per a la seva aplicació directa i 
actualitzar la directiva de Delictes Mediambientals per incloure-hi nous delictes. El 
desembre del 2021, Bèlgica es converteix en el primer país de la UE en reconèixer 
el crim d’ecocidi i incloure’l al seu codi penal en haver-ho aprovat per una àmplia 
majoria. 

A través d’aquesta moció volem donar suport a una iniciativa recent tramitada a 
registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març per tal que aquest sigui 
el primer parlament subestatal (en terminologia de la UE) que voti favorablement a 
la incorporació d’aquest delicte tant en la legislació estatal com en la legislació que 
regula el Tribunal Penal Internacional. Si el Parlament de Catalunya aprova per 
majoria la proposta, aniria al Parlament espanyol i tots els partits haurien de votar 
la seva incorporació directa al dret penal estatal. Seria el segon cas després del 
Parlament belga a escala de la UE. 

Considerem, a més, molt rellevant que qualsevol proposta de tipificació del delicte 
d’ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims danys ambientals i 
comunitaris causats arreu del Planeta. Aquest hauria de ser imputat tant als 
directius com als accionistes i inversors de les companyies transnacionals que tenen 
com a únic objectiu la infinita expansió de beneficis amb completa despreocupació 
del seu cost climàtic, en biodiversitat o la supervivència i el benestar de les 
comunitats humanes afectades. Cap empresa o govern ha de poder continuar 
devastant el Planeta i les poblacions indígenes i aïllades. 

És per això que des del Grup Municipal Sumem Banyoles - CUP AMUNT proposem al 
Ple de l’Ajuntament de  Banyoles que adopti el següent   

ACORD 

PRIMER.- Que el ple de l’Ajuntament de Banyoles insti al Congrés espanyol i al 
Parlament Europeu a que s’inclogui el delicte d’ecocidi a la legislació penal estatal i 
europea segons l’exposat en el preàmbul. 

SEGON.- Instar el Parlament de Catalunya perquè perquè un cop debatuda, 
consensuada i aprovada la proposta registrada el passat mes de març, s’insti el 
Govern de l’Estat espanyol a seguir l’exemple d’altres països de la UE com Bèlgica, 
modificant la seva legislació.  

TERCER.- Donar suport a la campanya internacional Stop Ecocide International i 
fomentar l’adhesió dels municipis de comarques gironines a aquesta campanya. 
 
QUART.- Manifestar que el municipi de Banyoles ja pren les mesures d’abast local 
consistents en la substitució de l’ús d’herbicides que contenen glifosat per mitjans 
mecànics per desherbar o per qualsevol altre mètode no contaminant i que no 
malmeti la salut i el medi ambient.   
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CINQUÈ.-  Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat espanyol, així com a la  
Diputació de Girona i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.   
 
Aquesta moció, 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’aquesta moció es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=14m37s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=14m58s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=16m16s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=18m00s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=18m21s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=18m59s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=19m22s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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10. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTSXCAT-
BANYOLES, ERC-JUNTS PER BANYOLES, SUMEM BANYOLES-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA I CP-CONVIVÈNCIA I PROGRÉS, DE SUPORT ALS JUTGES 
DE PAU (expedient X2022005522). 

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 Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia 
que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de 
pau. 

Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en 
contra de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, 
si més no, a Catalunya. 

A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat 
caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història 
la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 

Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de 
justícia molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la 
gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una 
actuació basada sobretot en la mediació. 

Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són 
competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 

La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament 
democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat 
popular, i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest 
motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual 
exerceixen les seves responsabilitats. 

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. 
Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i 
augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i 
menys eficaç. 

Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un 
atac directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el 
ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més 
cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis. 

És per tot això, que es proposa l’adopció del següent 
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ACORD 

Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau 
de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les 
persones en la resolució dels conflictes.  

Segon.- Instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts 
Espanyoles a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència 
Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de 
pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions.  

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, 
al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

Aquesta moció, 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’aquesta moció es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=19m29s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=19m37s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=20m32s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=21m10s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=22m28s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=22m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PRECS I PREGUNTES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=23m06s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=23m10s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=42m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=44m50s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=46m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=51m24s 
Ester Busquets (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=54m56s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=58m50s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=59m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=59m45s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=61m50s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=64m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=70m33s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=72m14s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=77m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=79m33s 
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Lluís Costabella (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=82m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=88m37s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=88m47s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=89m17s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=91m21s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=93m41s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=96m00s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=102m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=111m15s 
Lluís Costabella (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=112m00s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=113m02s 
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=moSusO57teI&t=6926s#t=113m33s 
Miquel Noguer (JxCAT 
 
 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 20:55 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 
de 2022 ha quedat en 28 pàgines. 
 

 


