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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 1/2023 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 30 de gener de 2023 
Horari: de 19:00 hores a les 21:00hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial  
  
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 30 de gener de 2023, 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 
 



 
 
 
 

2 

 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Tot seguit, per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE 
DESEMBRE 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 desembre de 2022  s’aprova  per unanimitat. 
 

El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=00m41s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
PRESIDÈNCIA - ALCALDIA 

 
2.  DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA. 

L’alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del número 2022.5414, de 
18 de desembre de 2022, al número 2022.5679 de 30 de desembre de 2022, i des 
del número 2023.1 de 2 de gener de 2023, fins al número 2023.333, de 20 de 
gener de 2023, accessibles des de la carpeta del Regidor en format electrònic.  

 

El debat es pit visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=01m05s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

El Ple es dona per assabentat.  
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3. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA CORRECCIÓ D’ERRADA 
DETECTADA EN LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYOLES (POUM), 
RELATIVA A L'ADAPTACIÓ D'AJUSTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
APROVAT PROVISIONALMENT EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2020 (expedient 
X2022005312). 

De conformitat amb el que disposa l’article 82.3 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 l’Alcalde motiva la urgència de la seva inclusió i estudi 
en l’ordre del dia sense que hagi estat objecte de dictamen per la Comissió 
Informativa corresponent en els termes següents: 

La Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i 
del sector públic, en l’apartat 19 de l’article 83 es modifiquen els apartats 4 i 5, i 
s'afegeixen dos apartats, el 4bis i el 4ter, a l'article 108 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aquest article regula els edificis i els usos fora d’ordenació o amb 
volum disconforme.  

En concret, l’apartat 4ter regula el règim de les edificacions afectades parcialment 
per una nova alineació de vial: 

..... 

“4 ter. Si la construcció està fora d'ordenació perquè està afectada 
parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però 
no està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap polígon 
d'actuació urbanística, se li aplica el règim que estableix l'apartat 4.” 

 ...... 

Amb base aquest apartat es va modificar l’article 53 de la normativa del POUM que 
regula les llicències en construccions i usos amb volum disconforme amb el 
planejament.  

Així la modificació de l’article 53 de les normes incorpora un apartat 4.D que 
defineix les actuacions permeses en les edificacions afectades parcialment per una 
nova alineació de vial, incorporant, per error el supòsit d’edifici afectat per 
qualsevol tipus de sistema, supòsit no contemplat en l’article 108 modificat del 
TRLUC.  

Per tant, cal procedir a la correcció de l’errada detectada a l’apartat 4.D de l’article 
53 de les NNUU del POUM suprimint la paraula sistema del seu redactat. 

A tal efecte, cal procedir a la correcció de l’errada detectada en el document 
MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 2 d’adaptació i ajustos de la Normativa Urbanística 
del POUM de Banyoles de l’apartat 4.D de l’article 53 “Llicències en construccions i 
usos amb volum disconforme amb el planejament” en el sentit de suprimir la 
paraula sistema del seu redactat.  
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El motiu de no estar dictaminat ve pel fet que, una vegada celebrada la reunió de la 
Comissió Informativa de Serveis Territorials (el dilluns passat dia 23 de gener), a 
l’endemà amb una conversa telefònica mantinguda amb la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona es va detectar aquest error, motiu pel qual és urgent la seva 
inclusió en l’ordre del dia per tal que pugui ser tractat en la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona que es celebrarà el proper dimecres 1 de febrer de 2023 i 
que consta en l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 

I els membres presents en la sessió ratifiquen per unanimitat la inclusió d’aquest 
assumpte en l’ordre del dia, en virtut del que disposa l’article l’article 82.3 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.  

 

Tot seguit fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 

I.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 28 d’octubre de 2022, va 
adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la modificació puntual número 2 del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles (POUM), relativa a l'adaptació 
d'ajustos de la normativa urbanística, redactada pels serveis tècnics municipal. 
 
Tanmateix es va acordar fer tramesa del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Banyoles, així com la documentació pertinent de l’expedient 
administratiu d’aquest instrument de planejament i la certificació de l’acord, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, als efectes de la tramitació subsegüent. 

II.- Un dels tres objectius de la modificació puntual número 2 del POUM és realitzar 
els ajustos necessaris a la normativa urbanística del POUM de Banyoles per 
adaptar-la a la modificació de la llei d’urbanisme efectuada per la llei 2/2021, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. 

Aquesta Llei, en l’apartat 19 de l’article 83 es modifiquen els apartats 4 i 5, i 
s'afegeixen dos apartats, el 4bis i el 4ter, a l'article 108 del text refós de la Llei 
d'urbanisme, aquest article regula els edificis i els usos fora d’ordenació o amb 
volum disconforme.  

En concret, l’apartat 4ter regula el règim de les edificacions afectades parcialment 
per una nova alineació de vial: 

..... 

“4 ter. Si la construcció està fora d'ordenació perquè està afectada 
parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió gratuïta, però 
no està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap polígon 
d'actuació urbanística, se li aplica el règim que estableix l'apartat 4.” 

 ...... 
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Amb base aquest apartat es va modificar l’article 53 de la normativa del POUM que 
regula les llicències en construccions i usos amb volum disconforme amb el 
planejament.  

Així la modificació de l’article 53 de les normes incorpora un apartat 4.D que 
defineix les actuacions permeses en les edificacions afectades parcialment per una 
nova alineació de vial, incorporant, per error el supòsit d’edifici afectat per 
qualsevol tipus de sistema, supòsit no contemplat en l’article 108 modificat del 
TRLUC.  

Per tant, cal procedir a la correcció de l’errada detectada a l’apartat 4.D de l’article 
53 de les NNUU del POUM suprimint la paraula sistema del seu redactat. 

A tal efecte, en data 25 de gener de 2023 l’arquitecte municipal emet informe 
indicant que cal procedir a la correcció de l’errada detectada en el document 
MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 2 d’adaptació i ajustos de la Normativa Urbanística 
del POUM de Banyoles de l’apartat 4.D de l’article 53 “Llicències en construccions i 
usos amb volum disconforme amb el planejament” en el sentit de suprimir la 
paraula sistema del seu redactat.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
I.-  Normativa d’aplicació 
 
 Decret Legislatiu 7/2015,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i 

Rehabilitació Urbana. 

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

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

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

 Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.  

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

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

 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
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 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

II.-  De conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques les 
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 

III.- En virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local i l’article 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres 
instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al Ple.  
 
Així mateix, d’acord amb l’article 47.2.ll) LRBRL i 114.3.k) LMRLC, es requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 
per a l’adopció d’acords que correspongui adoptar a la Corporació en la tramitació 
d’instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
del següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar, d’ofici, la correcció d’errada detectada en el projecte de 
Modificació puntual número 2, relativa a l’adaptació i ajustos a la Normativa 
Urbanística del POUM de Banyoles, concretament, en l’apartat 4.D de l’article 53 
“Llicències en construccions i usos amb volum disconforme amb el planejament” en 
el sentit de suprimir la paraula sistema del seu redactat, en els termes següents: 
 
Allà on diu: 
 

D. Per estar afectat parcialment per una nova alineació de vial o sistema, 
subjecte a cessió gratuïta, però no està inclosa en cap sector de planejament 
derivat ni en cap polígon d’actuació urbanística:  

- Enderrocs parcials: Admès  

- Millorar els espais interiors i instal·lacions: Admès 

- Intervenir en elements estructurals principals i secundaris: Admès 

- Alterar els límits, superfícies i distribució interior dels espais, privatius o 
comuns: Admès 

- Alterar la composició general exterior: Admès, dins el gàlib edificable 

- Alterar la composició parcial exterior: Admès. 



 
 
 
 

7 

 

- Modificar la volumetria existent: Ampliacions admeses només dins el 
gàlib edificable i sense superar el volum màxim admès a la parcel·la. La 
disminució de volum s’admet en tot cas.  

- Modificar el sostre existent: Admès sempre que el sostre total a la 
parcel·la no superi l’admès pel planejament urbanístic municipal. 

- Modificar el nombre d’entitats existents, inclòs l’increment, d’acord amb 
les determinacions del POUM de Banyoles sobre densitat o nombre 
màxima d’habitatges o establiments: Admès  

 
Ha de dir: 
 

D. Per estar afectat parcialment per una nova alineació de vial subjecte a cessió 
gratuïta, però no està inclosa en cap sector de planejament derivat ni en cap 
polígon d’actuació urbanística:  

- Enderrocs parcials: Admès  

- Millorar els espais interiors i instal·lacions: Admès 

- Intervenir en elements estructurals principals i secundaris: Admès 

- Alterar els límits, superfícies i distribució interior dels espais, privatius o 
comuns: Admès 

- Alterar la composició general exterior: Admès, dins el gàlib edificable 

- Alterar la composició parcial exterior: Admès. 

- Modificar la volumetria existent: Ampliacions admeses només dins el 
gàlib edificable i sense superar el volum màxim admès a la parcel·la. La 
disminució de volum s’admet en tot cas.  

- Modificar el sostre existent: Admès sempre que el sostre total a la 
parcel·la no superi l’admès pel planejament urbanístic municipal. 

- Modificar el nombre d’entitats existents, inclòs l’increment, d’acord amb 
les determinacions del POUM de Banyoles sobre densitat o nombre 
màxima d’habitatges o establiments: Admès  

 
SEGON.- Donar trasllat  de la certificació del present acord  i de la documentació 
que incorpora aquesta correcció d’errada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona per a la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord, adoptat per raons d’urgència, a la 
Comissió Informativa de Serveis Territorials de la propera sessió que celebri, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 126 del ROF.) 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (14) 

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

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

Abstencions (3) 

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.  

 

El debat es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=01m18s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=03m06s  
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=04m03s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
PROPOSTES  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA  

DE SERVEIS GENERALS 
 

4. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE 
BANYOLES REFERIT A 1 DE GENER DE 2022 (expedient X2023000953). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora delegada 
d’Administració, que fa la següent proposta al Ple:  

ANTECEDENTS DE FET 
 
Des de Secretaria s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del padró 
municipal d’habitants, referida a l’1 de gener de 2022,  que recullen el resultat de 
les actuacions dutes a terme. 
  
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant INE) en els fitxers d’intercanvi mensual. 
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En el Butlletí Oficial de l’Estat número 305, del dia 21 de desembre de 2022, es fa 
públic el Reial Decret 1037/2022, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials 
les xifres de població resultants de la Revisió del Padró Municipal d’Habitants, 
referides a 1 de gener de 2022, aprovant-se la xifra de població de l’Ajuntament de 
Banyoles en 20187 habitants, que representa un increment en relació a l’1 de 
gener de 2021 de 19 persones més inscrites (20168 habitants). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 17 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local modificat per la Llei 4/1996, de 10 de gener, assenyala que la revisió 
del padró municipal correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixi la 
legislació de l’ Estat. 
 
2. L’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, modificat pel Reial 
decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments aprovaran la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 
 
3. La Resolució de 29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, que disposa la publicació 
de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a 
l’Administració local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la revisió anual del padró municipal s’estableix el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès que procedeix aprovar la revisió anual del padró municipal, amb referència a 
l’1 de gener de 2022, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
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 revisió anual del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 
de gener de 2022 i que és de 20.187 habitants.  

Segon. Donar compte d’aquest acord a les àrees d’aquest Ajuntament i als Serveis 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo. 
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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=gbXvegCmlU8#t=04m30s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=04m52s  
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=05m11s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
5. APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI URBÀ DE TAXI DEL MUNICIPI 
DE BANYOLES  (expedient X2023000738). 

L’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Lluis Costabella Portella, Regidor delegat de Via 
pública, que fa la següent proposta al Ple:   
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

I. En data 12.01.2022, amb número de registre d’entrada E2023000871, el 
senyor P.B.H, manifesta actuar com a representant dels taxistes de 
Banyoles, sol·licita l’increment de les tarifes del servei de taxi del municipi 
de Banyoles per a l’exercici 2023, adjuntant el certificat de la Comissió de 
Preus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
II. La Comissió de Preus de Catalunya, en data 19 de desembre de 2022, tal i 

com consta en el certificat obrant a l’expedient va acordar aprovar un 
augment mitjà  del 5,7% per al 2023 per actualitzar les tarifes dels serveis 
d’auto-taxi en aplicació del procediment establert pel Decret 339/2001, de 
18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a 
l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 

III. La petició que formula proposa el següent increment de preus, en relació a      
les tarifes de l’exercici 2023: 

 
  

Tarifes urbanes taxi Banyoles 2022 2023 Percentatge 
augment 

Tarifa 2 Laborables de 8:00 a 20:00 Import Import   

Baixada bandera 5,84 € 6,17 € 5,65% 
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Km. Recorregut 0,68 € 0,72 € 5,88% 

Hora d'espera 17,71 € 18,72 € 5,70% 

Mínim de percepció 5,84 € 6,17 € 5,65% 
Tarifa 1 Laborable Nocturn 20:00 a les 
8:00, dissabte, diumenge i festius 

      

Baixada bandera 9,19 € 9,71 € 5,66% 

Km. Recorregut 0,68 € 0,72 € 5,88% 

Hora d'espera 17,71 € 18,72 € 5,70% 

Mínim de percepció 9,19 € 9,71 € 5,66% 

SUPLEMENTS       

Avís telefònic 1,24 € 1,31 € 5,65% 

Excés d'equipatge 1,00 € 1,05 € 5,00% 

Animals domèstics 0,99 € 1,04 € 5,05% 

Serveis especials (percepció mínima 2 hores) 43,72 € 46,21 € 5,70% 

Mitjana augment anual de tarifes     5,60% 

 

IV. L'increment mitjà del preu de tarifes que es proposa per part del col·lectiu 
de taxistes del municipi de Banyoles és d’un 5,60 % respecte els preus de 
l’any 2022, augment inferior al 5,7 % aprovat per la Comissió de Preus de 
Catalunya per al 2023 per actualitzar les tarifes del serveis d’auto-taxi, en 
aplicació del procediment establert pel Decret 339/2011, de 18 de 
desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels 
preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats (segons certificat de la 
Comissió de Preus de Catalunya obrant a l’expedient). 

V.  Consten a l’expedient l’informe del tècnic municipal conforme l’increment 
proposat pel col·lectiu dels taxistes de Banyoles per a l’any 2023 és inferior 
o igual al 5,7% i l’informe favorable de la TAG de Serveis Jurídics.  

 

FONAMENTS DE DRET 
 

I.- Disposició addicional 1a del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental del preus autoritzats i comunicats, que disposa que per l’actualització 
dels preus autoritzats i comunicats, es podran establir sistemes simplificats, 
l’estructura, el funcionament i l’àmbit del qual es determinarà reglamentàriament. 
 
II.- Article 2 del Decret 339/2001,de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritats i 
comunicats. 
 
III.- L’article 23 de l’ordenança reguladora del servei del taxi a Banyoles preveu 
que les tarifes aplicables als serveis de transport públic urbà en vehicles 
d’autoturisme seran proposades a l’Ajuntament pels titulars de llicències del 
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municipi, previ acord adoptat entre ells per majoria. L’Ajuntament decidirà en el 
termini d’un mes, donant-se, si cal, intervenció posterior a la Comissió de Preus de 
Catalunya.  
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’estructura de tarifes del servei de auto-taxi per a l’any 2023 al 
municipi de Banyoles, que recull un increment mitjà del 5,60 % respecte les tarifes 
de l’any 2022, així com els seus horaris d’aplicació: 
 
 

Tarifes urbanes taxi Banyoles 2023 

Tarifa 2 Laborables de 8:00 a 20:00 Import 

Baixada bandera 6,17 € 

Km. Recorregut 0,72 € 

Hora d'espera 18,72 € 

Mínim de percepció 6,17 € 

Tarifa 1 Laborable Nocturn 20:00 a 
les 8:00, dissabte, diumenge i festius 

 

Baixada bandera 9,71 € 

Km. Recorregut 0,72 € 

Hora d'espera 18,72 € 

Mínim de percepció 9,71 € 

SUPLEMENTS 
 

Avís telefònic 1,31 € 

Excés d'equipatge 1,05 € 

Animals domèstics 1,04 € 

Serveis especials (percepció mínima 2 
hores) 

46,21 € 

Mitjana augment anual de tarifes 5,60% 
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SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, al col·lectiu 
de taxistes de Banyoles i donar-ne trasllat a la Policia Local de l’Ajuntament de 
Banyoles. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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 pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=05m29s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=05m38s  
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=06m11s  
Lluís Costabella (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=06m30s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

6. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ, D’ACORD AMB LA LLEI 31/2022, DE 23 DE DESEMBRE, DE 
PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT PER A L’ANY 2023 (expedient 
X2023000779). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, que fa la següent proposta al Ple :  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 24 de desembre de 2022 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 
núm. 308 la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2023. 
 



 
 
 
 

14 

 

El títol III d’aquesta Llei estableix en el seu article 19 quin ha de ser  l’import per 
l’any 2023 del salari base, salari base pagues extres, l’ import triennis, així com 
l’import del complement de destí del personal al servei del sector públic d’acord 
amb el Grup i Subgrup de classificació. 
 
Tanmateix el punt dos d’aquest article estableix que les retribucions del personal 
del sector públic per l’ exercici 2023 no podran experimentar un increment global 
superior al 2,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
 
També disposa aquest article l’aplicació de dos increments addicionals respecte a 
les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, amb efectes de 1 de gener de 
2023. Aquest increments són: 
 

- Increment vinculat a l’índex de preus al consum harmonitzat (IPCA). Si la 
suma de l’IPCA de l’any 2022 i de l’IPCA del mes de setembre de 2023 fos 
superior al 6%, s’aplicarà un increment retributiu addicional del 0,5%. 

- Increment vinculat a l’evolució del producte interior brut (PIB) nominal a 
l’any 2023. Si l’increment del PIB nominal iguala o supera l’estimat pel 
Govern, s’aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%.   

 
D’acord amb el que disposa el Projecte de Llei, l’aplicació d’aquests increments 
addicionals s’aprovarà per acord  del Consell de Ministres i es publicarà al BOE.  
 
2. Pel que fa al personal laboral, el punt quatre del mateix article 19 disposa que la 
massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim 
previst en aquest article, això és el 2,5%, respecte a les de l’any anterior, en 
termes d’homogeneïtat, integrada pel conjunt de retribucions salarials i 
extrasalarials d’aquest personal. 
 
 
L’article 19 té caràcter de norma bàsica d’acord amb el punt onzè del mateix. 
 
3. Per altra banda l’article 38 de l’Acord regulador de condicions de treball dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Banyoles 2022-2026, relatiu al règim 
retributiu, disposa que l’increment retributiu dels empleats públics als quals se’ls 
apliqui aquest acord serà el fixat anualment per les respectives lleis de 
pressupostos generals de l’Estat. 
 
Per la seva banda l’article 10.3 de l’Acord de condicions relatiu al complement de 
jornada ampliada disposa l’increment anual dels imports corresponents a la 
perllongació de jornada , d’acord amb el que estableixi la Llei de pressupostos 
generals de l’estat per a cada  exercici o norma que la substitueixi. 
 
L’article 16.9 relatiu a l’import de les hores extres i l’article 40 relatiu als retén 
setmanal del personal de la Brigada, també disposa aquest increment. 
 
Pel que fa a la Policia local, el Títol VIII de l’acord , en els articles 78, 80, 82 i 86, 
en relació al complement de perllongació de jornada, plusos de torns, serveis 
extraordinaris i substitucions també preveuen l’increment dels imports amb el 
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percentatge que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada 
any. 
 
4. La relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2023 es va aprovar pel Ple 
de la Corporació de 28 de desembre de 2022 ja incorpora l’increment del 2,5% 
previst en la LPGE en l’import del complement específic de cadascun dels llocs de 
treball.  
 
La relació de lloc de treball de l’any 2023 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm.5, de 9 de gener de 2023 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya n.8830 d’ 11 de gener de 2023. 
 
5. El pressupost de la Corporació per l’exercici 2023 es va aprovar de manera 
definitiva en sessió plenària de 28 de desembre de 2022. L’edicte d’aprovació 
definitiva es va publicar en el BOP de Girona núm. 248 de 30 de desembre. 
 
El capítol1 de pressupost municipal, relatiu a les despeses de personal, incorpora 
aquest increment del 2,5% en les retribucions bàsiques i complementàries del 
personal de la Corporació funcionari, laboral i eventual. 
 
6. Els imports que correspon incrementar amb el 2,5% són els complements de 
jornada ampliada dels llocs que tenen assignada una jornada superior a l’ordinària, 
els complements de torn i de treball en festius dels membres del Cos de la  Policia 
Local, així com l’import de les hores extres i gratificacions, i els retens,  d’acord 
amb el següent detall: 
 
 

COMPLEMENT JORNADA AMPLIADA 
Lloc de treball 2022 2023 

Auxiliar equipaments 162,01 166,06 
Auxiliar equipaments esports 162,01 166,06 
Auxiliar equipaments educatius 133,72 137,06 
Auxiliars Ràdio 188,5 193,21 
Controlador/a via pública  188,5 193,21 
Tècnic auxiliar alcaldia 215,55 220,93 
Cap Oficina Turisme 215,55 220,93 

     
COMPLEMENT JORNADA AMPLIADA 
Lloc de treball 2022 2023 

Inspector 278,60 285,56 
Sergent 242,50 248,57 
Caporal 230,63 236,39 
Agent 196,32 201,23 
 

HORES EXTRES 2022  HORES EXTRES 2023 

GRUP 
HORA 
EXTR

A 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOC
T 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT 

 

GRUP 
HORA 
EXTR

A 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOC
T 

HORA 
EXTR

A 
FEST 

I 
NOCT 

Grup A1 32,24 36,37 44,62  Grup A1 33,05 37,28 45,74 



 
 
 
 

16 

 

Grup A2 27,77 31,25 38,23  Grup A2 28,46 32,03 39,18 
Grup C1 23,20 26,03 31,71  Grup C1 23,78 26,68 32,50 
Grup C2 20,30 22,72 27,57  Grup C2 20,80 23,29 28,26 
Grup E-AP 17,45 19,47 23,51  Grup E-AP 17,88 19,95 24,09 

    
     

HORES EXTRES BRIGADA 2022   HORES EXTRES BRIGADA 2023 

GRUP 
HORA 
EXTR

A 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOC
T 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT 

 

GRUP 
HORA 
EXTR

A 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOC
T 

HORA 
EXTR

A 
FEST 

I 
NOCT 

Encarrega
t 

22,40 25,13 30,58 
 

Encarrega
t 

22,96 25,76 31,35 

Oficial 1a 19,12 21,38 25,90  Oficial 1a 19,60 21,91 26,55 
Oficial 2a 18,34 20,48 24,77  Oficial 2a 18,80 20,99 25,39 
Peó 17,45 19,47 23,51  Peó 17,88 19,95 24,09 
 

Retén setmanal 2022  
 Retén setmanal 2023 

Reten setmanal 182,70  
 Reten setmanal 187,27 

1a hora sortida 60,90  
   62,42 

 
 

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL 2022  

CATEGORIA 
HORA 
EXTRA 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOCT 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT 

SUBST 
DIES 

FESTIUS 

DIES 
FESTIUS 

TORN 
NIT 

Inspector 29,99 33,33 39,92 13,12 266,63 319,31 
Sergent 26,11 29,44 34,94   235,52 279,51 
Caporal 24,83 26,88 29,44 7,77 215,08 235,52 
Agent 21,14 23,79 26,66   190,37 213,30 
 

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL 2023 

CATEGORIA 
HORA 
EXTRA 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOCT 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT 

SUBST 
DIES 

FESTIUS 

DIES 
FESTIUS 

TORN 
NIT 

Inspector 30,74 34,17 40,92 13,45 273,29 327,29 
Sergent 26,76 30,17 35,81   241,41 286,50 
Caporal 25,45 27,55 30,17 7,96 220,46 241,41 
Agent 21,67 24,39 27,33   195,13 218,63 
 

PLUSOS TORN POLICIAL LOCAL 2022  
 PLUSOS TORN POLICIAL LOCAL 

2023 

  
100% 

jornada 
reducció 

80%  
   

100% 
jornada 

reducció 
80%  

Plus tarda 4,06    Plus tarda 4,16   

Plus tarda 4 hores 
2,03 

   Plus tarda 4 
hores 2,08 

  

Plus nit 17,75    Plus nit 18,20   
Plus cap de 
setmana 22,97 18,38  

Plus cap de 
setmana 23,55 18,84 
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7. El servei de Recursos humans, ha emès informe en data 12 de gener de 2023, i 
consta l’Informe de la Intervenció Municipal en el corresponent expedient 
administratiu. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. La Llei 32/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per 
l’any 2023, estableix  l’increment de retribucions per l’exercici 2023 del personal al 
servei del sector públic.  
 
Aquesta Llei disposa en el seu article 19, cinc, punts 1 i 2, els imports que han de 
percebre els treballadors públics en concepte de salari base i triennis, així com de 
paga extraordinària de juny i desembre i els triennis d’aquestes pagues. 
 
II. L’article 23, ú, C) d’aquesta Llei 31/2022 de PGE estableix els imports del 
complement de destí d’acord amb els diferents nivells establerts. En la lletra D) 
s’estableix que el complement específic assignat al lloc de treball, s’incrementarà en 
el percentatge previst a l’article 19.Dos, és a dir un 2,5%.  La Lletra F) disposa que 
les gratificacions per serveis extraordinaris experimentaran l’increment màxim 
previst a l’article 19.Dos, en termes anuals, respecte als assignats a 31 de 
desembre de 2022. 
 
III. En relació al personal laboral, l’art.19.Quatre de la Llei 31/2022 estableix que la 
massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim 
previst en l’apartat dos del mateix article (un 2,5%), i que estarà integrada pel 
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal en 
l’any anterior. 
 
l’article 38 de l’Acord regulador de condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Banyoles 2022-2026, relatiu al règim retributiu, disposa que 
l’increment retributiu dels empleats públics als quals se’ls apliqui aquest acord serà 
el fixat anualment per les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
IV. L’article 19.Cinc, punts 1 i 2, de la LPGE 31/2022, estableix l’import anual 
corresponent a sou base i triennis  dels funcionaris als quals resulta d’aplicació el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, així com els imports corresponents 
a les pagues extraordinàries de juny i desembre. I l’article 22 estableix els imports 
corresponents al nivell de complement de destí.  
 
Els funcionaris de l’Administració local estan dins d’aquest àmbit d’aplicació, i els hi 
correspon percebre els nous imports de salari base, nivell de destí i triennis 
establerts. 
 
V. D’acord amb el que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de Règim local, correspon al ple de la Corporació fixar la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.  
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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 Generals es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer.- Incrementar en un 2,5%, els complements de lloc de treball com la 
jornada ampliada, els complements de torn i el complement de dies festius, així 
com l’import de les hores extres i gratificacions, i els complements per retens, que 
tingui dret a percebre el personal de la Corporació per a l’exercici 2023. D’acord 
amb el següent detall: 
 

COMPLEMENT JORNADA AMPLIADA     
Lloc de treball 2023     

Auxiliar equipaments 166,06     
Auxiliar equipaments esports 166,06     
Auxiliar equipaments educatius 137,06     
Auxiliars Ràdio 193,21     
Controlador/a via pública  193,21     
Tècnic auxiliar alcaldia 220,93     
Cap Oficina Turisme 220,93     
        

COMPLEMENT JORNADA AMPLIADA     
Lloc de treball 2023     

Inspector 285,56     
Sergent 248,57     
Caporal 236,39     
Agent 201,23     
        

HORES EXTRES 2023     

GRUP 
HORA 
EXTRA 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOCT 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT     

Grup A1 33,05 37,28 45,74     
Grup A2 28,46 32,03 39,18     
Grup C1 23,78 26,68 32,50     
Grup C2 20,80 23,29 28,26     
Grup E-AP 17,88 19,95 24,09     
         

HORES EXTRES BRIGADA 2023     

GRUP HORA 
EXTRA 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOCT 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT     

Encarregat 22,96 25,76 31,35  Retén setmanal 2023 

Oficial 1a 19,60 21,91 26,55  
Reten 
setmanal   187,27 

Oficial 2a 18,80 20,99 25,39  1a hora   62,42 
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sortida 
Peó 17,88 19,95 24,09     
   

 
    

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL 2023  

CATEGORIA 
HORA 
EXTRA 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOCT 

HORA 
EXTRA 
FEST I 
NOCT 

SUBST 
DIES 

FESTIUS 

DIES 
FESTIUS 

TORN 
NIT  

Inspector 30,74 34,17 40,92 13,45 273,29 327,29  
Sergent 26,76 30,17 35,81   241,41 286,50  
Caporal 25,45 27,55 30,17 7,96 220,46 241,41  
Agent 21,67 24,39 27,33   195,13 218,63  
   

  
   

PLUSOS TORN POLICIAL LOCAL 2023  
   

  
100% 

jornada 
reducció 

80%  
 

   
Plus tarda 4,16    

   
Plus tarda 4 hores 2,08    

   
Plus nit 18,20    

   
Plus cap de setmana 23,55 18,84     

 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

 
El debat es pot visionar juntament amb el punt 7 de l’ordre del dia  
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7. APROVACIÓ DE L'INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
EVENTUAL PER L'ANY 2023 (expedient X2023000854). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, que fa la següent proposta al Ple:  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I. El Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de gener de 2022, va aprovar la 
modificació del nombre de llocs reservats a personal eventual determinant que el 
nombre  de llocs reservats a personal eventual de l’Ajuntament pel mandat 
corporatiu 2019-2023 serà de tres, amb la denominació i característiques següents: 

Denominació el Lloc: Coordinador de Patrimoni Cultural 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: L’assessorament municipal en la gestió del recursos 
patrimonials i museístics 
Retribucions:  33.502,17.-€ anuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
Denominació el Lloc: Adjunt Alcaldia 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: Assistència i suport a l’Alcaldia  
Retribucions: 22.909.55.-€ anuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
Denominació el Lloc: Assessor tècnic de Serveis socials, Acció comunitària, 
Polítiques d’igualtat i Salut. 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: Assessorament especial en l’àmbit de Serveis socials, Acció 
comunitària, Polítiques d’igualtat i Salut.    
Retribucions: 52.488,28.-€ anuals a percebre en 14 mensualitats. 
 

II. Per acord plenari de 28 de novembre es va aprovar l’aplicació de l’increment 
addicional de l’1,5% establert pel Reial Decret 18/2022, de 18 d’octubre, a les 
retribucions del personal laboral i funcionari de la Corporació, Regidors amb 
dedicació i personal amb nomenament eventual, fins a un màxim del 3,5% respecte 
a les vigents el mes de desembre de 2021, i amb efectes del dia 1 de gener de 
2022.   
 
III. La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2023, BOE núm. 308, de 24/12/2022, en seu Títol III, article 19, disposa en el 
seu punt Dos que les retribucions del personal del sector públic per l’ exercici 2023 
no podran experimentar un increment global superior al 2,5% respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2022, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de 
comparació. 
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També disposa aquest article l’aplicació de dos increments addicionals respecte a 
les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, amb efectes de 1 de gener de 
2023. Aquest increments són: 
 

- Increment vinculat a l’índex de preus al consum harmonitzat (IPCA). Si la 
suma de l’IPCA de l’any 2022 i de l’IPCA del mes de setembre de 2023 fos 
superior al 6%, s’aplicarà un increment retributiu addicional del 0,5%. 

- Increment vinculat a l’evolució del producte interior brut (PIB) nominal a 
l’any 2023. Si l’increment del PIB nominal iguala o supera l’estimat pel 
Govern, s’aplicarà un increment retributiu complementari del 0,5%.   

 
D’acord amb el que disposa el Projecte de Llei, l’aplicació d’aquests increments 
addicionals s’aprovarà per acord  del Consell de Ministres i es publicarà al BOE.  
 
L’article 19 té caràcter de norma bàsica d’acord amb el punt onzè del mateix. 
 
IV. D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà 
determinat pel ple de cada corporació a l’inici del seu mandat. Aquestes 
determinacions només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos anuals. 
 
I el Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, en el seu article  9.4, relatiu al personal eventual, 
disposa que el Ple pot introduir a proposta de l’alcalde, modificacions en les 
determinacions de nombre, característiques i retribucions, mentre aquestes 
modificacions no comportin una superació dels crèdits pressupostaris consignats a 
aquest efecte. 
 
El pressupost de la Corporació per l’exercici 2023 es va aprovar de forma definitiva 
en sessió plenària de 28 de desembre de 2022. L’edicte d’aprovació definitiva del 
pressupost es va publicar en el BOP de Girona  de 30 de desembre. A les partides 
corresponents a personal eventual d’Administració General i de Serveis socials 
municipals s’han consignat les retribucions corresponents amb l’increment del 2,5% 
d’aquests llocs. 
 
v. El Servei de Recursos humans ha emès informe en data 13 de gener i consta 
l’informe de conformitat de la Intervenció municipal a l’expedient administratiu. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

La normativa aplicable ve configurada essencialment per les següents disposicions: 

- Articles 22.2. i), 75 bis, 104 i 104,bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
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- Articles 176 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text  la  Text Refós de Règim Local. 

- Article 282, 304 i 305 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. 

- Article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic. 

- Articles 9 a 14 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del 
personal al servei de les Entitats locals. 

- Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2023, en la seva Disposició addicional vint-i-set. 

- Llei 19/2013 , de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació 
pública i Bon govern , articles 5,6 i 10. 

- Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, article 9. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
I. L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, defineix el personal 
eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, 
només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial. 

II. L’article 104, bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local disposa els límits i normes als quals s’han d’ajustar  les dotacions de 
llocs de treball quina cobertura correspongui a personal eventual en els 
Ajuntaments. Pels municipis amb població superior a 20.000 habitants i no superior 
a 50.000, es podran incloure a les seves plantilles fins a 7 llocs de treball de 
personal eventual. 

 
III. D’acord amb l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 283 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, correspon a cada corporació aprovar anualment, mitjançant el 
pressupost, la plantilla de personal, que haurà de comprendre tots les places 
reservades a funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
IV.  D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, el nombre, característiques i retribucions del personal 
eventual serà determinat pel ple de cada corporació a l’inici del seu mandat. 
Aquestes determinacions només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos anuals. 
 
V. El Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, en el seu article  9.4, relatiu al personal eventual, 
disposa que el Ple pot introduir a proposta de l’alcalde, modificacions en les 
determinacions de nombre, característiques i retribucions, mentre aquestes 
modificacions no comportin una superació dels crèdits pressupostaris consignats a 
aquest efecte. 
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VI. La Llei 32/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per 
l’any 2023, estableix  l’increment de retribucions per l’exercici 2023 del personal al 
servei del sector públic.  

VII. L’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà 
determinat pel ple de cada corporació a l’inici del seu mandat. Aquestes 
determinacions només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos  

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

ACORD 

Únic.- Determinar les retribucions del personal de règim eventual de l’Ajuntament, 
amb l’increment previst a la Llei 31/2022 de Pressupostos generals de l’Estat per 
l’any 2023, d’un 2, 5%, que seran les següents: 

 

Denominació el Lloc: Coordinador de Patrimoni Cultural 
Retribucions:  2.488.91.-€ Bruts mensuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
Denominació el Lloc: Adjunt Alcaldia 
Retribucions: 1.701,97.-€ Bruts mensuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
 
Denominació el Lloc: Assessor tècnic de Serveis socials, Acció comunitària, 
Polítiques d’igualtat i Salut. 
Retribucions: 3.899,41.-€ Bruts mensuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
L’aplicació de l’import mensual corresponent es farà de la mateixa manera que la 
resta d’empleats públics. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo. 
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

 
El debat dels punt 6 i 7 es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=06m56s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=07m26s  
Jordi Congost  (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=08m06s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

8. APROVACIÓ DE  L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT, AMB UNA 
ACTIVITAT PÚBLICA, A FAVOR D'UNA EMPLEADA PÚBLICA (expedient 
X202300897). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, que fa la següent proposta al Ple : 

ANTECEDENTS DE DRET 

1. En data 19 de desembre de 2022 la Sra. S.B.S, Entrada E2022021683, ha 
sol·licitat la declaració de compatibilitat amb l’activitat de professora de la 
Universitat de Girona, pel període del segon semestre del curs 2022-2023, i amb 
una dedicació de 3 hores setmanals. 
 

La comptabilitat sol·licitada, és per l’activitat de docent a la Facultat de Turisme de 
la Universitat de Girona dins del Grau de Publicitat i relacions públiques i 
concretament l’assignatura “Organització d’esdeveniments”, prevista pel segons 
semestre del curs.(E20230001021) 

2. La Sra. S.B, és personal de règim laboral de la Corporació i ocupa en propietat 
una plaça de Tècnica auxiliar de protocol i relacions institucionals, corresponent al 
subgrup C1. 
 

Per Resolució de l’Alcaldia 2018DECR000152, de 18 de gener de 2018 se la va 
adscriure al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’Alcaldia amb efectes del dia 1 de 
gener de 2018. 
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La legislació aplicable al règim d’incompatibilitat del personal al servei de les 
Entitats locals ve establerta bàsicament en la següent normativa: 

I. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques. 

II. Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

III. Decret 214/1990 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats locals, 
articles 321 a 344. 

IV. Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, del text refós de les 
disposicions legals vigents a en matèria de règim local.   

 

FONAMENTS DE DRET 

I. D’acord amb l‘article  321 del Decret 214/1990, del Reglament del personal al 
servei de les Entitats locals, el Règim d’incompatibilitats del personal al servei de 
les Entitats locals comprès en l’ àmbit del Decret 214/1990, és el que estableix amb 
caràcter general per la funció pública la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions públiques i la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les 
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi 
el propi servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no 
impedeixin o limitin l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva 
imparcialitat o independència. 

D’acord amb el que disposen els articles 3 de la Llei 53/1984 de regulació de les 
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 4.1 i 8 de 
la Llei 21/1987 de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, i article 324 del Decret 214/1990, de 
30  de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al serveis de les Entitats 
Locals de Catalunya, el personal comprèn en l’àmbit d’aplicació de la Llei només pot 
tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix 
l’interès del mateix servei públic.  

II. L’article 4.1  de la Llei 53/1984, disposa que, podrà autoritzar-se la 
compatibilitat, amb compliment de les restants exigències de la Llei, el 
desenvolupament d’un lloc de treball a l’esfera docent com a professor/a 
universitari/a associada en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i 
amb durada determinada. 
 
En aquest mateix sentit es pronúncia l’article 4 de la Llei 21/1987,de 26 de 
novembre, de incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la 
Generalitat. Tanmateix d’acord amb el punt 6è d’aquest mateix article, es 
pressuposarà l’interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està 
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal. 
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Segons ha manifestat la interessada l’activitat docent es farà l’assignatura de 
“Organització d’esdeveniments”, dins del Grau de Publicitat i relacions públiques de 
la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. 
Una de les funcions assignades al lloc de treball a la qual està adscrita la 
interessada, d’acord amb la fitxa de funcions és la d’organització i seguiment dels 
diferents actes institucionals de l’Ajuntament, seguint els marcs protocol·laris 
establerts i coordinat.-se amb altres actors i institucions, i donar el suport necessari 
a entitats municipals en l’organització d’actes i esdeveniments, entre altres. Pel que 
la funció docent com a professora associada està relacionada amb l’activitat 
ordinària que desenvolupa la treballadora de l’Ajuntament.  
III. D’acord amb l’article 5 de la Llei 21/1987, les remuneracions totals que podrà 
percebre la treballadora com a conseqüència de l’autorització de la compatibilitat no 
podran superar, en cap cas, les remuneracions màximes establertes en els 
Pressupostos generals de l’Estat pel càrrec de director general. Tampoc podrà 
superar-se la retribució que lo correspongui per l’activitat principal, estimada en 
règim de jornada ordinària, incrementada en un 40% en el cas del personal del 
Grup C, com és la Sra. Bodoy.  
 
Les retribucions anuals previstes per aquest 2023 que té dret a percebre la Sra. 
Bodoy són les següents: 
  

S.B.S.  

  mensual paga ANUAL 40% 

SB 836,41 722,91 11.482,74 

  

A 143,28 126,30 1.971,96 

CD 484,72 484,72 6.786,08 

CE 1.045,11 1.045,11 14.631,54 

PJ 220,93 220,93 3.093,02 

  37.965,34 15.186,14 

 
IV. La compatibilitat amb un segon lloc de treball públic està sotmès al compliment 
de condicions fixades per la normativa d’aplicació, en aquest sentit articles 3,4 i 7 
de la Llei 53/84, articles 4, 5, 6 i 21  de la Llei 21/1987, i articles 327 i 328 del 
decret 214/1990)  i que es concreten en : 
 
 Que les remuneracions totals que pot percebre el personal del sector públic com 
a conseqüència de les autoritzacions atorgades no poden superar les retribucions 
màximes establertes en la LPGE per la càrrec de Director General i tampoc pot 
superar la retribució que li correspon a l’activitat principal incrementada, en el cas 
dels funcionaris del Grup C1, en un 40%.   
 Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi no es poden 
computar a efectes de triennis, drets passius o de pensió per la seguretat socials.  
 Les pagues extraordinàries solament es poden percebre per un dels dos llocs.  
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 L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada i horari en els llocs de caràcter públic. 
 
V. D’acord amb l’article 344 del Decret 214/1990, del Reglament del personal al 
servei dels ens locals, En l’àmbit de les entitats locals, la competència per resoldre 
les declaracions de compatibilitat corresponen al ple de la Corporació. 
 
Per acord plenari de 4 d juliol de 2019 es va acordar la delegació a la Junta de 
Govern Local de la Corporació de l’autorització o denegació d’incompatibilitats als 
funcionaris.  

Atès que la Sra. S,B,S,  és personal de règim laboral, correspon a ple l’autorització 
de la compatibilitat.   

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

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

ACORD 

Primer.-  Autoritzar a la Sra. S.B.S,  la compatibilitat  per desenvolupar les 
funcions de Tècnica auxiliar Alcaldia amb l’exercici en l’àmbit públic de l’activitat de 
Professora associada a temps parcial de la Universitat de Girona, amb una dedicació 
de tres hores setmanals, pel període del  segon semestre  del curs universitari 
2022-2023, condicionada a: 

 Que les remuneracions que percebi la treballadora en el segon lloc de treball no 
superin les retribucions màximes establertes en la LPGE per la càrrec de Director 
General i tampoc pot superar la retribució que li correspon a l’activitat principal 
incrementada en un 40%.   
 Les pagues extraordinàries únicament es poden percebre en un dels dos llocs de 
treball. 
 La declaració de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 
l’horari de l’interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de 
lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball. 
 L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la 
jornada i horari en els llocs de caràcter públic. 
 La Sra. B. està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol  
modificació que es produeixi en les condicions de l’activitat declarada.  
 

Segon.- Comunicar a la interessada que l’autorització de la compatibilitat no pot 
modificar la seva jornada de treball ni l’horari, i restarà automàticament sense 
efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les 
condicions de treball, així mateix l’autorització de la compatibilitat està 
condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter 
públic.  
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=08m27s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=08m35s  
Jordi Congost  (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=09m06s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

PROPOSTA  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (expedient 
X2023000560). 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Gemma Feixas Mir, Regidora delegada de 
Serveis Econòmics, que fa la següent proposta al Ple:  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 9 de novembre de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 
268 el Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel RDL 2/2004, de 
5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de 
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).  
 
Una de les modificacions aprovades va ser la inclusió a l’article 107.4 del TRLRHL 
d’un quadre de coeficients màxims a aplicar sobre el valor del terreny en el moment 
de meritació de l’impost en funció del període de generació de l’increment de valor 
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per a determinar l’import de la base imposable. Aquests coeficients han de ser 
regulats a l’Ordenança Fiscal de cada ajuntament sense que puguin excedir dels 
límits establerts. 
 
El mateix precepte estableix que aquests coeficients màxims seran actualitzats 
anualment mitjançant norma amb rang de llei, podent dur-se a terme aquesta 
actualització mitjançant les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Si, com a 
conseqüència de l’actualització, algun dels coeficients aprovats per la vigent 
ordenança fiscal resultés ser superior al corresponent nou màxim legal, s’aplicarà 
aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi 
aquest excés. 
 
2. En data 26 d’abril de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 79 el nou text de l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament de 
Banyoles, en compliment de la disposició transitòria única del Reial Decret-llei 
26/2021, de 8 de novembre, el qual obligava als ajuntaments a adequar les seves 
ordenances fiscals a la nova norma en el termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta. 
 
L’apartat 3 de l’article 7 de la vigent l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de 
l’IIVTNU sobre la base imposable de l’impost va adoptar el següent redactat:  
 

El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà 
el que s’indica seguidament segons la durada del període de generació de 
l’increment de valor: 

 

Període de generació Coeficient 

Menys d’1 any 0,14 

1 any 0,13 

2 anys 0,15 

3 anys 0,16 

4 anys 0,17 

5 anys 0,17 

6 anys 0,16 

7 anys 0,12 

8 anys 0,10 

9 anys 0,09 
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10 anys 0,08 

11 anys 0,08 

12 anys 0,08 

13 anys 0,08 

14 anys 0,10 

15 anys 0,12 

16 anys 0,16 

17 anys 0,20 

18 anys 0,26 

19 anys 0,36 

20 anys o més 0,45 

 

Si com a conseqüència de l'actualització anual mitjançant norma de rang legal 
dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels 
coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al 
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en 
vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés. 

 
3. En data 24 de desembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 
308 la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2023, l’article 71 de la qual, en relació a l’Impost sobre l’Increment de Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, disposa el següent:  
 

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, los importes máximos de los 
coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 
según el periodo de generación del incremento de valor, a que se refiere el 
apartado 4 del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, serán los siguientes: 

 

Periodo de generación Coeficiente 

Anterior a 1 año 0,15 

1 año 0,15 

2 años 0,14 
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3 años 0,15 

4 años 0,17 

5 años 0,18 

6 años 0,19 

7 años 0,18 

8 años 0,15 

9 años 0,12 

10 años 0,10 

11 años 0,09 

12 años 0,09 

13 años 0,09 

14 años 0,09 

15 años 0,10 

16 años 0,13 

17 años 0,17 

18 años 0,23 

19 años 0,29 

 Igual a superior a 20 años 0,45 

 
4. Es proposa la modificació de l’apartat 3 de l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. 
3 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, en el sentit d’actualitzar els imports dels coeficients màxims a aplicar sobre 
el valor del terreny en el moment de meritació, segons el període de generació de 
l’increment de valor, a què es refereix l’apartat 4 de l’article 107 del TRLRH, d’acord 
amb el que estableix l’article 71 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023. 
 
5. Consten en l’expedient els informes emesos per la Tècnica del Servei de Gestió 
Tributària i per la Secretària municipal. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  
 
2. Per tot l’exposat i de conformitat amb el que disposa l’article 107.4 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 71 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, que, en relació a l’Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, actualitza per a l’any 
2023 els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el 
moment de meritació, segons el període de generació de l’increment de valor, a 
què es refereix l’apartat 4 de l’article 107 del TRLRH. 
 
3. D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2.d) 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 provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 3, 
reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, que tot seguit es detalla i que figura com a document annex I del present 
acord.  
 
Segon.- Exposar al públic aquest acord, mitjançant un edicte que s’ha de publicar 
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i la inserció 
d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, per un termini de 
trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no haver-hi cap 
reclamació durant l'esmentat termini, aquest acord esdevindrà definitiu, sense 
necessitat de nou acord plenari.  
 
Tercer.- Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en la 
seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i 
Bon Govern.  
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Quart.- Aquest acord entrarà en vigor un cop publicada l’ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província i mantindrà la seva vigència fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ANNEX I  
 
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (EXPEDIENT X2023000560) 
 
L’apartat 3 de l’article 7è quedarà redactat tal i com segueix:  
 
Art. 7è. Base imposable. 
 
(...) 
3. El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà 

el que s’indica seguidament segons la durada del període de generació de 
l’increment de valor: 

 
Període de generació Coeficient 

Menys d’1 any 0,15 
1 any 0,15 
2 anys 0,14 
3 anys 0,15 
4 anys 0,17 
5 anys 0,18 
6 anys 0,19 
7 anys 0,18 
8 anys 0,15 
9 anys 0,12 
10 anys 0,10 
11 anys 0,09 
12 anys 0,09 
13 anys 0,09 
14 anys 0,09 
15 anys 0,10 
16 anys 0,13 
17 anys 0,17 
18 anys 0,23 
19 anys 0,29 

20 anys o més 0,45 
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Si com a conseqüència de l'actualització anual mitjançant norma de rang legal 
dels coeficients màxims establerts en l'article 107.4 del TRLRHL, qualsevol dels 
coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal resultés superior al 
corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins que entri en 
vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés. 

 
(...) 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és 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: Joaquim Callís Fernández. 
 
Abstencions (2)  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
 
El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=09m13s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=09m37s  
Gemma Feixas (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=10m08s  
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTES  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
 

10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ 
DE VOLUMS SMU 08 CENTRE ILLA TERCIARI FRONT D'ESTANY - LA CARPA -  
(expedient X2021012187). 

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

ANTECEDENTS DE FET 

 
1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 18 de juliol de 

2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial del Pla de Millora 
Urbana del Centre Illa Terciari Front d’Estany -La Carpa-, promogut per 
l’Ajuntament de Banyoles i redactat per l’arquitecte X.M.D.   

En el propi acord es va disposar sotmetre l’expedient a informació publica 
pel termini d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i també  sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 

2. Els edictes es van publicar en el Diari el Punt del dia 4 d’agost de 2022, en el 
Butlletí Oficial de la Província nº 148 de 4 d’agost de 2022 i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. El termini 
d’exposició pública va finalitzar el dia 4 d’octubre de 2022  sense que es 
presentessin al·legacions de cap tipus. 

3. En data 22 de juliol de 2022 (S2022007898) es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, el qual es va rebre en data 30 de setembre 
de 2022 (E2022016139). 

4. En data 22 de juliol de 2022 (S2022007915) es va sol·licitar informe a la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, el qual es va rebre en data 27 de desembre de 2022 
(E2023000200 de 03/01/2023). 

5. En data 18 d’octubre de 2022 (S2022010990) es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, el qual es va rebre en 
data 16 de desembre de 2022 (E2022021685). 

6. En data 16 de gener de 2023 (RE2023001080) el Sr. Xavier Masgrau Dotras 
presenta el Pla de Millora Urbana SMU 08 Centre Illa Terciari Front d’Estany 
-La Carpa-, el qual contempla les determinacions dels informes sectorials 
emesos. 

7. En data 16 de gener de 2023 l’arquitecte municipal emet informe favorable a 
l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana SMU 08 Centre Illa Terciari 
Front d’Estany -La Carpa-, atès que aquest contempla les determinacions 
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dels informes sectorials emesos, sense alterar els criteris d’ordenació, ni 
paràmetres urbanístics aprovats inicialment i informats favorablement per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 28 de setembre 
de 2022. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

 Articles 8, 55.2 i 3, 65 a 66 ( per remissió de l’article 70), 70, 73 i 74, 78, 
80 a 82,  85, 87 a 89,  90 i 91, 101 i 102, i 106 i 107 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  23, 90 i 91,  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. 

 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 
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 21.1.j),  22.2.c)  i 47.2 ll) ( a sensu contrari) 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 úbliques 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. 
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 Article 3.4 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 (en relació a l’apartat 3 d) 7.º: “ Aprobación, modificación 
o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística ” ). 

I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern 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.- Aprovar definitivament el pla de millora urbana d’ordenació de volums 
smu 08 centre d’Illa Terciari Front Estany, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i 
redactat i signat per l’arquitecte X.M.D. 
 
Segon.- Lliurar la documentació tècnica i administrativa del pla, en el termini d’un 
mes,  a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest lliurament és condició per a la 
publicació de l'acord d'aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 88 
del TRLUC. 
 
Tercer.- Disposar la publicació de l’acord i de les normes urbanístiques en el 
Butlletí Oficial de la Província, a efectes de la seva executivitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 106.1 del TRLUC. 
 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (9 ) 

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

 
Vots en contra ( 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. 
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El debat es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=11m04s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=11m22s  
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=12m12s  
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=13m13s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=15m43s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=18m22s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=19m55s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=21m33s  
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=22m36s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=23m20s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=28m28s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
11. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SMU 03 LA 
PROVIDÈNCIA (expedient X2022000586). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 22 d’agost de 2022 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana SMU 
03 La Providència, promogut per MEIGMA, S.L. i redactat per l’arquitecte M. D.C.V. 

En el propi acord es va disposar sotmetre l’expedient a informació publica pel 
termini d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu 



 
 
 
 

39 

 

electrònica de l’Ajuntament i també  sol·licitar informe als organismes afectats per 
raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

2.-. Els edictes es van publicar en el Diari el Punt del dia 1 de setembre de 2022, en 
el Butlletí Oficial de la Província nº 168 de 2 de setembre de 2022 i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. El termini d’exposició 
pública va finalitzar el dia 3 d’octubre de 2022. 

 

3.-. Es van sol·licitar els informes següents: 

 En data 25 d’agost de 2022 (S2022008959) es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, el qual es va rebre en data 30 de setembre 
de 2022 (E2022016140). 

 En data 25 d’agost de 2022 (S2022008969) es va sol·licitar informe a la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, el qual es va rebre en data 7 de desembre de 2022 
(E2022020937). 

 En data 30 d’agost de 2022 (S20220009008) es va sol·licitar informe de 
Transports i Mobilitat, el qual es va rebre en data 12 de setembre de 2022 
(E2022014862). 

 En data 20 de setembre de 2022 (S2022009828) es va sol·licitar informe a 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, el qual es va rebre 
en data 10 d’octubre de 2022 (E2022016769). 

4.-. En data 20 de setembre de 2022 (E2022015470)  el Sr. J.B.S,  en nom del 
grup municipal ERC-Junts per Banyoles presenta  al·legacions que, a mode de 
resum, són les següents:  

Al·legació 1.- No s’assoleixen els objectius fixats en el POUM en a aquest 
sector. 

Al·legació 2.- No es respecte la integritat de l’entorn immediat de protecció 
de l’església. 

Al·legació 3.- No es resol la previsió d’aparcament públic fora de la via 
pública. 

Al·legació 4.- Cessió del 10% d’aprofitament urbanístic. 

Al·legació 5.- Confusió amb la nomenclatura de zonificació 

5.-. En data 23 de gener de 2023 (RE2023001533) MEIGMA, S.L. presenta el Pla de 
Millora Urbana SMU 03 La Providència, el qual contempla les determinacions dels 
informes sectorials emesos. 

6.-. En data 23 de gener de 2023 l’arquitecte municipal emet informe favorable a 
l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana SMU 03 La Providència, atès que 
aquest contempla les determinacions dels informes sectorials emesos, sense alterar 
els criteris d’ordenació, ni paràmetres urbanístics aprovats inicialment i informats 
favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 28 
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de setembre de 2022 i indicant de forma expressa que no estem davant cap canvi 
substancial. 

En quant a les al·legacions, informa el següent: 

Al·legació 1.- La connexió entre els espais de l Muralla i la pl. Mas Peraseca 
es garanteix amb l’espai de 12 m que es deixa entre l’equipament i l’edifici 
d’habitatges. Es proposa la seva estimació. 

Al·legació 2.- El pla deixa tot l’àmbit de protecció del convent lliure 
d’edificació i el qualifica com a sistema públic. Es proposa la seva estimació. 

Al·legació 3.- La reserva d’aparcament de vehicles està garantit per l’article 
309 de les NNU del POUM i l’article 19 de les normes del PMU obliga a la 
reserva d’una plaça de bicicleta per cada 2 habitatges a l’interior de l’edifici. 
La fitxa del POUM del pla no incorporava aquesta opció de manera que es 
proposa desestimar aquesta al·legació. 

Al·legació 4.- La cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic es realitzarà en 
habitatges construïts en el mateix àmbit i no en altres llocs del municipi. La 
seva al·legació ja està contemplada en aquest sentit en el propi PMU. 

Al·legació 5.- S’ha corregit i es proposa la seva estimació. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

 Articles 8, 55.2 i 3, 65 a 66 ( per remissió de l’article 70), 70, 73 i 74, 78, 
80 a 82,  85, 87 a 89,  90 i 91, 101 i 102, i 106 i 107 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  23, 90 i 91,  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. 

 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 
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).  
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 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) ( a sensu contrari) 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. 

I per competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern 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.- Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 20 de setembre 
de 2022 (E2022015470)  pel Sr. J.B.S, en nom del grup municipal ERC-Junts per 
Banyoles en base a l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal transcrit en la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el pla de millora urbana SMU 03 La Providència, 
promogut per MEIGMA, S.L. i redactat per l’arquitecte M. D.C.V. 
 
Tercer.- Lliurar la documentació tècnica i administrativa del pla, en el termini d’un 
mes,  a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest lliurament és condició per a la 
publicació de l'acord d'aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 88 
del TRLUC. 
 
Quart.- Disposar la publicació de l’acord i de les normes urbanístiques en el Butlletí 
Oficial de la Província, a efectes de la seva executivitat, d’acord amb el que disposa 
l’article 106.1 del TRLUC. 
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La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (9) 

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

Abstencions ( 6)  

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. 
 
Vots en contra (2) 
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=32m09s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=32m22s  
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=33m25s  
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=35m33s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=38m23s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=43m01s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=44m59s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=46m03s  
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=46m48s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=50m06s  
Non Casadevall (Sumem) 
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https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=50m12s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=50m33s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=56m16s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

12. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL 
CLIMA DE LA UNITAT DE PAISATGE DE 5 ESTANY DE BANYOLES – PAESC 
UP5 ESTANY DE BANYOLES – (expedient X2022014429). 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2013 l’Ajuntament de Banyoles va 

aprovar el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES). 
 
2. La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes 

pel Clima i l’Energia Sostenible” (PAESC), una de les iniciatives més ambicioses 
com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de 
consultes amb moltes ciutats europees. 

 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables.  

 
3. En sessió plenària del dia 22 de febrer de 2021 l’Ajuntament de Banyoles va 

adoptar l’acord de sol·licitar a la Diputació de Girona la prestació dels serveis 
d’assistència per a la transició energètica i l’acció climàtica, on entre d’altres es 
sol·licitava en el punt primer 1.7  la redacció de plans d’acció per a l’energia i el 
clima (PAESC). 

 
Les autoritats locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació 
geogràfica encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant 
les diferents conseqüències del canvi climàtic. Tot i que ja s’han endegat accions 
per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la 
mitigació necessari i indispensable. 
 
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una 
energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a 
contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als 
consumidors més vulnerables.  
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El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la 
ciutadania.  
 
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  

 
L'Ajuntament de Banyoles ha expressat la voluntat d'avançar cap a l'establiment 
de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament 
global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica diversos àmbits 
del municipi. 

 
A través del Pla de serveis d’assistència als Ajuntaments per a la Transició 
Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona aquest Ajuntament va 
sol·licitar la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) 
i se li va acceptar. 

 
La Diputació de Girona va encarregar la redacció dels PAESC supramunicipals 
per tal de planificar les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a 
realitzar en els pròxims anys per a cadascuna de les 20 unitats de paisatge de 
les comarques gironines en general i per a cadascun dels municipis en 
particular. El nostre municipi de Banyoles pertany a la unitat de paisatge de 
UP5, formada pels municipis de Banyoles – Camós – Cornellà de Terri – 
Fontcoberta – Maià de Montcal – Palol de Revardit – Porqueres – Serinyà. 

 
La redacció del PAESC s’ha acompanyat d’un procés de participació ciutadana 
consistent en la realització d’un taller participatiu i la creació d’un portal web des 
d’on la ciutadania ha pogut donar suport a les propostes sorgides en el taller, 
així com proposar-ne d’altres, i que dites propostes han estat acceptades i s’han 
incorporat al PAESC. 
 
A data d’avui la redacció del PAESC amb accions supramunicipals per la unitat 
de paisatge i accions municipals per al municipi de Banyoles ha finalitzat. 

 
El PAESC s’ajusta a la metodologia establerta per la Diputació de Girona com a 
ens coordinador territorial. 

 
4. Consta a l’expedient informe subscrit en data 13 de gener de 2023 pel tècnic de 

medi ambient i per l’enginyer municipal. 
 

FONAMENTS DE DRET 

1.- Articles 6 i 7 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets 
d’accés a la informació pública i de l’accés a la justícia en matèria de medi ambient, 
estableixen que les autoritats públiques adoptaran les mesures oportunes per 
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assegurar la difusió de la informació ambiental −entre les quals s’incardinen les 
polítiques, programes i els plans relatius al medi ambient− i la seva posada a 
disposició del públic de la forma més àmplia i sistemàtica possible.  

2.- Article 12 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern prescriu l’obligació de l’Administració de fer públics, 
en aplicació del principi de transparència, els plans i els programes anuals i 
pluriennals de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius 
estratègiques de les polítiques públiques. 
 
3.- Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic. 
 
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.- Aprovar el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de 
paisatge de 5 Estany de Banyoles (PAESC UP 5 Estany de Banyoles),  el qual consta 
a l’expedient.  
 
Segon.- L’Ajuntament de Banyoles fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori 
en un 55% per cent per a 2030, a ser neutres en emissions al 2050 i a esdevenir 
més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de plans 
d’acció. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Banyoles es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de 
la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i 
una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització 
d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, 
Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. 

Quart.- L’Ajuntament de Banyoles es compromet també a elaborar un informe de 
seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i 
l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius. 
 
Cinquè.- Donar-se per assabentat que l’Ajuntament de Banyoles serà suspès de la 
iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en 
cas de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció 
pel Clima i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde de Banyoles perquè pugui signar tots els documents 
pertinents i dictar els actes que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 
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Setè.- Publicar aquests acords, juntament amb el document PAESC UP5 Estany de 
Banyoles, a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Portal de Transparència. 
 
Vuitè.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona per fer possibles les 
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, i 
per comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre 
a la plana web. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=62m30s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=62m46s  
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=64m52s  
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=67m30s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=68m13s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=68m27s  
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=69m00s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 
 
ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau. 
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II 
PART DE CONTROL 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS  

13. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS JUNTSXCAT-
BANYOLES, ERC-JUNTS PER BANYOLES, SUMEM BANYOLES-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA I CP-CONVIVÈNCIA I PROGRÉS, DE SUPORT A LA 
INICIATIVA PER LA PAU “ATUREM LES GUERRES” (expedient 
X2023001535). 

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

INICIATIVA PER LA PAU “ ATUREM LES GUERRES “ 

Que la recent guerra a Ucraïna és un exemple més de com els governs de grans 
potències militars(en aquest cas la OTAN i Rússia) no són capaços de resoldre les 
seves diferències amb diàleg o negociació, allistant la població com a carn de canó i 
enganyant-los invocant el dret a la legítima defensa per començar hostilitats o per 
protegir-se’n, en nom d’agressions presents o de greuges passats, amagant 
interessos de domino o de negoci. És massacra així amb armes produïdes i venudes 
per països com el nostre, que es troben lluny de la guerra. Concretament, Espanya 
segueix sent el 9è país que més armes exporta: produeix i exporta el 2,5% de les 
armes del món.  

Que els governs nacionals s’han mostrat incapaços i sense cap voluntat de posar fre 
a la creixent carrera armamentista. La despesa militar mundial de 2022 ha assolit 
de nou un màxim històric: 2,113 bilions de dòlars ($2.113.000.000.000), dels quals 
el 80% pertanyen a la OTAN que ha obligat els seus aliats a augmentar la depesa 
militar als pressupostos, malgrat les profundes necessitats socials i ecològiques que 
travessen els països. Els pressupostos generals de l’Estat Espanyol per al 2023 
presenten un pressupost militar total de 27.517,43 milions d’euros si comptem 
totes les partides (classes militars passives, Guàrdia Civil, I+D...), que suposen un 
2’1 % del seu PIB, superant així l’exigència de la OTAN del 2%. Les proves nuclears 
realitzades tant per part de l’OTAN com per part de Rússia confirmen que la seva 
intenció no és rebaixar l’escala sinó augmentar-la.  

Que hi ha múltiples i senzilles maneres de reinvertir aquests pressupostos cap a 
polítiques constructives per combatre les causes estructurals de violència: cap a la 
creació de llocs de treballs dignes i útils, l’atenció dels més vulnerables de la 
societat, la protecció del medi ambient... La desigualtat sempre crea més violència. 
També ens trobem en un moment límit en què la comunitat científica ens alerta de 
l’emergència climàtica pel model insostenible de consum o de contaminació. No es 
poden posposar més els pressupostos i esforços per promocionar formes netes i 
sostenibles d’energia i maneres de consumir que no depredin els recursos del 
planeta.  
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Que l’article 1 de la Carta de les Nacions Unides urgeix a “Mantenir la pau i la 
seguretat internacionals” de manera que s’asseguri “per mitjans pacífics”. Les 
guerres no són un mitjà legítim per dirimir conflictes, i que per concretar aquest 
article 1 hem d’apostar per sistemes de defensa legítima no ofensius – que no 
puguin ser una amenaça per a ningú – i efectiu – no és una defensa aquella que 
provoca més morts i destrucció que les que pretén evitar.  

Que, davant la incapacitat dels governs nacionals a respondre amb una mínima 
ètica i intel·ligència a aquest moment tant delicat que vivim, i davant del silencia 
institucional global que ens fa còmplices d’aquesta escalada armamentista, com a 
ciutadans no es podem quedat quiets ni callats. Hem de contribuir a reduir 
dràsticament la cursa d’armament i  la despesa en defensa militar.  

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

Primer.- Sol·licitar al Govern del Reino de España l’inici d’un pla de reconversió de 
la despesa en defensa militar cap a sistemes de seguretat humana, de defensa no 
ofensiva i de defensa civil no violenta.  

Segon.- Que el Govern municipal faciliti informació  perquè la ciutadania pugui 
exercir el seu dret a l’objecció fiscal a la despesa militar i que en cas de no ser-ne 
membres, que el govern municipal s’adhereixi a la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau.  

Tercer.- En concret sobre la guerra a Ucraïna:  

 Acollir i donar suport a les persones que exerceixen el seu dret a 
l’objecció de consciència i deserció, especialment les que són perseguides a 
Rússia, Ucraïna i Bielorússia. 
 Donar suport a les iniciatives ucraïneses de resistència civil.  
 Insistir i donar suport a totes les iniciatives diplomàtiques que portin 
a un alto al foc immediat.  

Quart.- Comunicar aquesta iniciativa de pau al Sr. Pere Aragonès, President de la 
Generalitat de Catalunya i al Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, president del 
govern d’Espanya. 

Cinquè.- Fer públic aquest acord a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles 
perquè en tingui en coneixement la població del municipi. 

Sisè.- Convidar les properes candidatures municipals a incorporar en el programa 
electoral els compromisos concrets per fer efectives les mesures aprovades que 
corresponguin.  

Setè.- Comunicar aquest acord a la Sra. C.C.V,  com a membre en actiu del grup 
Banyolí Banyoles per la Pau. 

La moció, un cop sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT. 
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Vots a favor (17) 

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

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

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

GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández. 

 

El debat es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=69m07s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=69m47s  
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=71m31s  
C.C.V. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=73m42s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=73m47s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=74m15s  
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=74m29s  
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=75m57s  
Jordi Congost (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=76m44s  
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PRECS I PREGUNTES 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=77m17s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=77m19s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=84m55s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=89m43s  
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=91m07s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=92m46s  
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=94m35s  
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=96m45s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=97m46s  
Gemma Feixas (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=98m20s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=98m57s  
Ester Busquets (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=99m40s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=100m52s  
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=103m44s  
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=104m21s  
Ester Busquets (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=105m08s  
Albert Masdevall (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=106m09s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=111m56s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=112m05s  
Clàudia Massó (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=113m21s  
Ester Busquets (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=113m45s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=118m53s  
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=gbXvegCmlU8#t=118m58s  
Miquel Noguer (JxCAT) 

 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:00 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 gener 
de 2023 ha quedat en 51 pàgines. 
 

 
 


