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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 23 
DE DESEMBRE DE 2019 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 23 de 
diciembre de 2019, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de 
l’Il·lm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde 
Srs., Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís 
Costabella Portella i Anna Maria Tarafa Güell i dels Regidors Srs.  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 i Joaquim Callís Fernández. 

S’excusa l’assistència de la Sra. Jana Soteras Melguizo.  
 
Intervenció de la Presidència:   
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=0.0&endsAt=5.0 
  
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora accidental, Sra. Ester Gironès Alabau.  
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
1.-PRESIDÈNCIA 

Intervenció de la Presidència:  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=0.0&endsAt=5.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=5.0&endsAt=46.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=6.0 

 

1.1. -Aprovació de l'Acta anterior : Ple ordinari de 2 de desembre de 2019. 

S’aprova l’acta del dia 2 de desembre, per unanimitat. Amb l’esmena de la 
correcció del nom dels regidors.  
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El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=46.0&endsAt=78.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=46.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=55.0 
 

1.2. - Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 25 
de novembre de 2019 al dia 11 de desembre de 2019. 

 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2019.5565 de 25 de novembre de 2019, al núm. 2019.5882, 
d’11 de desembre de 2019, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 
digital. 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=78.0&endsAt=88.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=79.0 
 
 
 
Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  
 

2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=88.0&endsAt=92.0 

 

 

2.1. - Modificació del contracte de la concessió administrativa de 
l'explotació de l'aparcament soterrani de la plaça de les Rodes. 

Vista la sol·licitud presentada en data 28 de setembre de 2018 i RGE núm. 
E2018016141 pels Srs. P. i J.S.V. en representació de l’entitat mercantil Salvador 
Serra, S.A., en la seva condició de concessionària de l’explotació de l’aparcament 
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soterrani de la plaça de les Rodes de Banyoles, en el que demanen ampliar la 
durada de la concessió en 25 anys més i com a contraprestació renunciar a 
l’explotació dels aparcaments de zona blava situats en els carrers que conflueixen a 
la Plaça de les Rodes. 
 
Vist que l’empresa concessionària basa la seva pretensió en el dèficit econòmic 
acumulat fins a 31 de desembre de 2017 com a conseqüència de no haver-se 
complert les previsions d’usuaris calculades inicialment i que considera que 
impossibilita poder recuperar la inversió feta en la construcció de l’aparcament dins 
la durada de 50 anys de la concessió (finalitza el dia 1-10-2046). 
 
Vist que l’empresa concessionària planteja la realització d’inversions per millorar la 
imatge de l’aparcament i de la zona, com ara: control automàtic de l’entrada i 
sortida de vehicles i el seu cobrament, solucionar les entrades d’aigua i degoters, 
canviar la llum interior per estalviar energia i pintar tot l’aparcament. 
 
Vist que en data 18 de juliol de 1991 es va adjudicar la concessió administrativa 
d’obra i servei per a la construcció i posterior explotació de l’aparcament soterrani 
consistent en l’execució de les obres de superfície de la plaça de les Rodes a favor 
de la societat Rodes Aparcament SL.; que en data 8 d’octubre de 1991 el Ple va 
aprovar les clàusules addicionals pactades mitjançant compareixença de la 
concessionària Banyoles Aparcament SL; que en aquestes clàusules s’acorda que el 
període de 49 anys de concessió començarà a comptar a partir del moment en que 
l’aparcament entri en explotació en la seva totalitat i que en data 21 de desembre 
de 1994 el Ple autoritza el canvi de titularitat de la concessió a favor de Salvador 
Serra SA.  
 
Vist que en data 10 de juliol de 2001, RE. 5714, l’empresa concessionària sol·licita 
a l’Ajuntament l’explotació de la zona blava de l’entorn de la Plaça de les Rodes, en 
compliment de la compareixença de 18 de novembre de 1994 aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en data 21 de novembre de 1994 i que segons informe del Cap de la 
policia local, de data 7 de novembre de 2018, no s’ha posat en funcionament ni 
s’ha prestat el servei de zona blava de la plaça de les Rodes des de la 
compareixença de 18 de novembre de 1994 fins l’actualitat.  
 
Atès que la necessitat de modificar el contracte de la concessió es justifica per les 
següents raons d’interès públic: 
 
a) garantir la viabilitat econòmica del contracte de construcció i explotació de 

l’aparcament soterrani de la Plaça de les Rodes, davant d’un possible desequilibri 
en l’amortització de la inversió executada. 

 
b) Fer viable l’amortització de les obres de millora futures que proposa realitzar el 

concessionari. 
c) Compensar el concessionari per la modificació de l’objecte de la concessió que de 

facto es va produir, en relació a la zona blava de l’entorn de la Plaça de les 
Rodes, que no s’ha explotat per part de la concessionària des de 1994 fins 
l’actualitat. 
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Vist l’informe jurídic emès el dia 12 de novembre de 2018 pel Secretari municipal 
que consta a l’expedient electrònic X2018005235 (en paper núm. B173.1191.25) 
en el que analitza la normativa aplicable a la modificació del contracte de la 
concessió i conclou que:  “En conseqüència, tant des del punt de vista de la 
normativa patrimonial, com contractual, actual i la d’aplicació al present contracte 
de concessió, adjudicat  en data 18 de juliol de 1991, s’informa FAVORABLEMENT 
la modificació de la clàusula 3 del plec de condicions jurídiques i econòmiques, que 
haurà de regir en el concurs públic per a la construcció i l’explotació d’un 
estacionament per a vehicles automòbils a Banyoles, en el sentit de prorrogar 25 
anys més la concessió administrativa per a la construcció i explotació d’un 
aparcament soterrani a la plaça de les Rodes i acceptar alhora la renúncia 
d’explotació de la zona blava prevista a l’entorn de la Plaça de les Rodes, inclosa 
dins l’objecte de la concessió,  d’acord amb la petició que formula l’empresa 
concessionària SALVADOR SERRA SA i sempre que s’invoquin els motius d’interès 
públic exposats”. 
 
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient de modificació de la 
concessió és el Ple de la Corporació, d’acord amb el que disposen els apartats 9 i 10 
de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de CSP, ja 
que l’import de la concessió supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost (1.794.040,00 € a l’exercici 2018) perquè la mitjana d’ingressos de la 
concessió és de 82.665,51 euros anuals en els darrers 10 anys, projectats en 75 
anys i que d’acord amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local l’acord s’ha d’adoptar per majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 
 
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. 
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer. Modificar la concessió administrativa de l'explotació de l'aparcament 
soterrani de la plaça de les Rodes subscrita amb l’empresa Salvador Serra, S.A., 
per les raons d’interès públic invocades en la part expositiva d’aquest acord, en el 
següent sentit: 
- Ampliar la durada de la concessió administrativa en 25 anys més fins a un total 

de 75 anys improrrogables, comptats des de l’inici de l’explotació de 
l’aparcament soterrani. 

- Acceptar la renúncia de l’empresa concessionària a l’explotació dels 
aparcaments de zona blava de la Plaça de les Rodes establerta mitjançant acord 
del Ple de la Corporació del dia 27 de juny de 1996. 

- Fixar l’obligació del concessionari, durant un període de 5 anys, de posar a 
disposició de l’Ajuntament 7 places d’aparcament de la Plaça de les Rodes, de 
forma gratuïta, els dies de mercat per tal de minimitzar les molèsties als veïns 
amb accés a garatges afectats. 
Assenyalar que no s’admetrà cap modificació contractual posterior a petició del 
concessionari.  
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Segon. Notificar l’acord a l’empresa concessionària, al efectes pertinents. 
 
Tercer. Traslladar l’acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Serveis Generals, 
als efectes pertinents 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=92.0&endsAt=2114.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=92.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=100.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=171.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=848.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=1122.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=1422.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=1525.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=1738.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=1874.0 
 
 
 
Resultat de la votació: Modificació del contracte de la concessió 
administrativa de l'explotació de l'aparcament soterrani de la plaça de les 
Rodes. 9 Vots a favor, (grup municipal JuntsXCat). 7 Vots en contra,  ( 
grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 
Municipalista, Convivència i Progrés ). S’aprova per majoria absoluta.  
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3.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2114.0&endsAt=2115.0 

 

3.1. -Supressió del servei de Centre Cívic Banyoles . 

Vista la memòria presentada per la Regidora d’Acció Social en relació amb la 
proposta de supressió del servei de Centre Cívic Banyoles en què exposa l’evolució 
d’aquest servei des de la seva obertura l’any 2002 fins a l’actualitat. 
 
D’aquesta memòria se’n desprèn que les necessitats del barri han canviat al llarg 
d’aquests anys en paral·lel a l’oferta formativa no reglada de la ciutat. Al 2017, el 
Casal de la Gent Gran de Banyoles, situat al centre de Banyoles, i depenent de la 
Generalitat de Catalunya, esdevenia un Casal Cívic. Aquesta transformació, quant a 
la gestió i orientació d’aquest equipament, va suposar una ampliació substancial de 
l’oferta formativa de la ciutat. Tot el que havia estat una plataforma de serveis 
destinada a la gent gran es convertia en un gran dispositiu de cursos i tallers 
destinat al conjunt de la ciutadania i organitzats per la Generalitat de Catalunya, 
pel Casal de la Gent Gran i per entitats de la ciutat. 

En definitiva, es conclou que “[..] el Centre Cívic, com a prescriptor d’oferta 
formativa no reglada, ja no s’adequa a les necessitats i demandes de la ciutat. L’eix 
formatiu que havia resultat un dels més importants per la definició del Centre Cívic 
s’ha traslladat, bàsicament, al Casal Cívic. I en aquest sentit es feia necessari 
reinterpretar les funcions i l’orientació de l’equipament situat a la Farga.[..]” 
 
Vist l’informe de Secretaria sobre la supressió del servei de Centre Cívic Banyoles. 

D’acord amb el estableixen els articles 129 i 163 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del ROAS. 

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. 

En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

Primer.- Aprovar la supressió del servei de Centre Cívic Banyoles, d’acord amb els 
antecedents que consten a l’expedient. 
 
Segon.- D’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions, se sotmetrà aquest acord a 
informació pública per un termini mínim de 20 dies. 
 



 
 
 
 

7 

 

Tercer.- Deixar sense efectes els convenis anteriors relatius a la gestió del Centre 
Cívic Banyoles subscrits amb el Consell comarcal del Pla de l’Estany. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany i a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Banyoles. 
 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2115.0&endsAt=3152.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2115.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2123.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2160.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2280.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2490.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2500.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2555.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2627.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2754.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=2950.0 

 

Resultat de la votació: Supressió del servei de Centre Cívic Banyoles . 9 
Vots a favor, (grup municipal JuntsXCat ). 7 Vots en contra, (grups 
municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles- Alternativa 
Municipalista, convivència i Progrés). S’aprova per majoria absoluta.   

 

3.2. - Aprovació inicial del Reglament del Mercat Setmanal de Venda no 
Sedentària de Banyoles. 
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El Reglament del mercat setmanal que actualment està en vigor es va aprovar 
abans de l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires. 

Es per això que s’ha considerat convenient adaptar-lo a les disposicions de la Llei 
18/2017 a dalt esmentada i s’ha aprofitat l’ocasió per corregir les petites 
disfuncions observades en la pràctica diària i no previstes en el Reglament anterior 
que tot seguit es detalla: 

Art.1: s’ha incorporat: ”sense prejudici dels nous carrers que s’hi puguin 
incorporar” al paràgraf 2. 

Art.2:  s’ha adaptat a la realitat els horaris de venda i s’ha previst com actuar en 
cas que el dia de mercat s’escaigui l’1 de gener. 

Art.3: S’ha adaptat a la realitat el nombre de metres de cada categoria i s’ha 
previst la inclusió de parades d’entitats d’interès social. 

Art.11: S’han actualitzat els criteris per a canvis d’ubicació. Productes i ampliacions. 

Art.12: S’ha previst l’exempció de taxes per a les entitats d’interès social. Art. 13: 
S’han adaptat les transmissions  al que disposa la Llei 18/2017. 

Art.14: S’han actualitzat els criteris en casos de revocació i extinció. 

Art. 15: S’han actualitzat el requisits per a l’exercici de la venda. 

Art.16: S’ha adaptat a la realitat els horaris de muntatge i desmuntatge. 

Art.18: S’ha corregit la incongruència que hi havia respecte a l’art. 3. 

Art.19: S’ha actualitzat l’obligació número 21 i s’ha afegit l’obligació número 22. 

Art.20: S’ha incorporat un termini per a la notificació de les excedències 

Art.23. S’ha previst la creació de la Comissió del Mercat. 

Art. 24 S’han incorporat els punts 13 i 14 com a infraccions lleus. 

Art. 25 S’ha actualitzat el règim de sancions. 

Art. 26 S’ha incorporat aquest article amb la previsió de mesures administratives  

 
Vist el que disposen l’art. 137 de la Constitució, l’art. 66 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, l’art. 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local respecte a les potestats d’autoorganització i reglamentàries dels 
municipis. 
 
Vist el que disposen els arts. 6.1, 8 i la disposició addicional segona 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 en relació a la legislació aplicable als ens locals. 
 
Vist el que disposen els articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMRLC i 60 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals en relació al procediment d’elaboració 
d’ordenances i reglaments. 
 
Vistos els informes emesos des del Servei de Promoció Econòmica i de Secretaria. 
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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. 

En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

Primer. Aprovar inicialment el Text Refós resultant del Reglament del Mercat 
Setmanal de Venda no Sedentària de Banyoles. 
 
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública, a efectes d’examen i reclamació, 
durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes a l’E-Tauler 
de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita diària, d’acord amb allò 
que disposa l’article 63 del ROAS. 
 
Un cop transcorregut el termini assenyalat, si no s’ha presentat cap reclamació, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar cap nou acord. 
 
Tercer.- Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del Reglament a la 
Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de Governació, d’acord 
amb allò que disposa l’article 65.3 del ROAS. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3152.0&endsAt=3496.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3152.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3167.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3222.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3444.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3481.0 
 
 
 
Resultat de la votació: Aprovació inicial del Reglament del Mercat Setmanal 
de Venda no Sedentària de Banyoles. 15 Vots a favor. (grups municipals, 
JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles i Convivència i Progrés ). Abstencions, 
(grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista). S’aprova per 
majoria absoluta.  
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4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Lectura i explicació de la proposta:  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3496.0&endsAt=3801.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3496.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3536.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3555.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3676.0 
 

4.1. -Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de la modificació de 
les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2020. 

ANTECEDENTS 
 
El dia 28 d’octubre de 2019 el Ple de la Corporació va acordar l’aprovació 
provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020. 
 
L’expedient ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Punt Diari i al 
Tauler d’Edictes electrònic de l’Ajuntament a efectes d’exposició pública pel període 
de trenta dies hàbils, compresos entre el 6 de novembre i el 18 de desembre de 
2019, ambdós inclosos. 
 
De conformitat amb la certificació emesa al respecte per part la Secretaria 
Municipal, durant el termini d’exposició pública han estat formulats els següents 
escrits de reclamació: 
 

 Registre E2019019461 (06/11/2019): Sol·licitud formulada per la Sra. S. 
R.P., mitjançant la qual sol·licita bonificacions per famílies monoparentals i 
presenta reclamacions contra l’acord provisional de modificació de les 
Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2020, concretament 
a l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
 Registre E2019020157 (15/11/2019): Sol·licitud formulada per la Sra. C. 
V., mitjançant la qual presenta reclamacions contra l’acord provisional de 
modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 
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2020, concretament a la Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i 
Cadires. 
 
 Registre E2019020541 (22/11/2019): Sol·licitud formulada pel Sr. M. M. 
C., en representació de l’entitat LA CONSULTA, SL, mitjançant la qual 
presenta reclamacions contra l’acord provisional de modificació de les 
Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2020, concretament 
a la Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i Cadires. 
 
 Registre E2019022083 (16/12/2019): Sol·licitud formulada per la Sra. M. 
R.P.O., mitjançant la qual presenta reclamacions contra l’acord provisional de 
modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 
2020, concretament a la Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i 
Cadires. 
 
 Registre E2019022136 (16/12/2019): Sol·licitud formulada pel Sr. M. V. 
B., mitjançant la qual presenta reclamacions contra l’acord provisional de 
modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 
2020, concretament a la Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i 
Cadires. 
 
 Registre E2019022163 (17/12/2019): Sol·licitud formulada per la Sra. L. 
C., mitjançant la qual presenta reclamacions contra l’acord provisional de 
modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 
2020, concretament a la Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i 
Cadires. 
 
 Registre E2019022307 (18/12/2019): Sol·licitud formulada per la Sra. M. 
D. B. B., en representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I 
TURISME, mitjançant la qual presenta reclamacions contra l’acord provisional 
de modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 
2020, concretament a la Taxa per Ocupació del Via Pública amb Taules i 
Cadires. 

 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats poden 
presentar reclamacions a les modificacions de les ordenances fiscals aprovades 
provisionalment, en allò que fa referència a la modificació en qüestió que es 
correspon amb l’expedient que es sotmet a informació pública.  
 
L’escrit de reclamacions de registre E2019019461 presentat per la Sra. Sussi 
ROSSET PUIGVERT demana: 
 

1. L’aplicació d’una bonificació pel pagament d’impostos i taxes a les 
famílies monoparentals en les quotes d’impostos i taxes,  

 
2. La revisió de l’increment del tipus de gravamen previst pels béns 

immobles de naturalesa urbana modificat en l’Ordenança Fiscal núm. 
1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.  
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Quan a la primera reclamació, la inclusió de bonificacions per a famílies 
monoparentals en impostos i taxes, l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, diu que es podran reconèixer els beneficis fiscals que les entitats locals 
estableixin en les seves ordenances fiscals en els supòsits expressament previstos 
per la llei, i la llei d’hisendes locals no estableix cap tipus de bonificació per a 
famílies monoparentals.  
 
Quan a la segona reclamació, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns 
Immobles de naturalesa urbana establert en l’acord provisional de modificació 
(0,8457%) no supera el màxim establert per l’article 72 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals que regula el tipus de gravamen de l’impost (1,10%). 
 
Els escrits de reclamacions de registre E2019020157, E2019020541, 
E2019022083, E2019022136, E20190022163 i E2019022307 presentats, 
respectivament, per la Sra. C. V., pel Sr. M. M. C., en representació de l’entitat LA 
CONSULTA, SL, per la Sra. M. R. P. O., pel Sr. M.V. B., per la Sra. L. C. i per la 
Sra. M.D.B.B., en representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I 
TURISME, demanen la revisió de les tarifes establertes a l’annex 11.3 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local, relatiu a la Taxa per ocupació de la 
via pública amb taules i cadires, concretament la inclusió de les ocupacions dels 
seus establiments en la zona 2. 
 
L’acord provisional de modificació de tarifes de l’annex 11.3 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local, relatiu a Taxa per ocupació de la via pública amb taules i 
cadires, es va prendre en el sentit de reordenar l’àmbit d’aplicació de la tarifes en 
funció del lloc d’ocupació, en el sentit d’incorporar a la zona 2 (que només incloïa la 
plaça Turers i la Vila Olímpica) el Barri Vell, plaça Doctor Rovira, un tram del 
passeig Indústria (entre carrer Àngel Guimerà i carrer Pere Alsius), plaça Rodes, 
plaça Carme i el sector de l’estany, que abans de la present modificació estaven 
inclosos en la zona 3.  
 
Aquesta modificació es pren a la vista de l’estudi econòmic de la taxa per la 
utilització privativa del domini públic local com a utilitat complementària d’una 
activitat privada, el càlcul de la qual s’obté seguint els criteris i paràmetres recollits 
en l’Ordenança Fiscal específica per aquest tipus de taxes, prenent com a referència 
el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització o l’aprofitament especial, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 24.1 del TRLRHL, i afegint-hi també els 
costos del controlador de la via pública i d’administració general, el qual, abans de 
la modificació, presentava un grau de cobertura del cost del servei insuficient a 
nivell pressupostari.  
 
Analitzant el rendiment de la taxa es detecta, per una banda, que les ocupacions 
amb taules i cadires situades al Barri Vell, plaça Doctor Rovira, un tram del passeig 
Indústria (entre carrer Àngel Guimerà i carrer Pere Alsius), plaça Rodes, plaça 
Carme i el sector de l’estany presenten una utilitat derivada de la utilització o 
aprofitament especial del domini públic igual que el de les ocupacions de la plaça 
Turers i Vila Olímpic; i , per altra, que les ocupacions situades a la zona 3 presenten 
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una tarifa insuficient per cobrir la utilitat derivada de la utilització o aprofitament 
especial del domini públic. 
 
No obstant això, la taxa modificada continua presentant un dèficit entre la previsió 
d’ingressos i despeses i el seu grau de cobertura del cost del servei és del 72,49%. 
Per la qual cosa, l’import d’aquesta taxa, tot i l’increment, no excedeix el valor que 
tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, si els 
béns afectats no fossin de domini públic, de conformitat amb l’article 24.1 del 
TRLRHL. 
 
Vist l’informe emès per part dels Serveis Econòmics i el Secretari Municipal en 
relació als escrits de reclamacions presentats, el qual conclou que cal:  
 

1. Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. S.R.P. (Registre 
E2019019461), per considerar, per una banda, que no es poden establir en 
ordenances fiscals bonificacions per famílies monoparentals perquè aquestes 
no estan previstes en la llei d’hisendes locals; i per l’altra, que el tipus de 
gravamen de l’IBI Urbana que conté l’acord provisional està dins del límit 
màxim permès per l’esmentada llei d’hisendes locals. 

 
2. Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. C.V. (E2019020157), 

pel Sr. M.M.C., en representació de l’entitat LA CONSULTA, SL 
(E2019020541), per la Sra. M. R.P.O. (E2019022083), pel Sr. M.V. 
B.(E2019022136) i per la Sra. L.C. (E2019022163) i la segona reclamació 
presentada per la Sra. Sra. M.D.B.B., en representació de l’ASSOCIACIÓ 
BANYOLES COMERÇ I TURISME (E2019022307), per considerar, que, 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, l’import proposat per a 
l’exercici 2020 de les tarifes al·legades no excedeix en cap el valor que 
tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, 
si els béns afectats no fossin de domini públic, pels quals s’exigeixen. 
 
No obstant, atès que és d’interès de l’equip de govern que l’aplicació de les 
tarifes de les ocupacions afectades per l’ampliació de la zona 2 es realitzi de 
forma progressiva, s’informa favorablement l’establiment d’una disposició 
transitòria que reguli l’aplicació progressiva en tres anualitats de l’increment 
de la tarifa en aquestes ocupacions. Per aquest motiu, s’informa que cal 
estimar la primera reclamació presentada per la Sra. Sra. M.D.B.B., en 
representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME 
(E2019022307). 

 
 
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. 
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. S.R.P. (Registre 
E2019019461), pels motius que consten a la part expositiva de la proposta del 
present d’acord i que s’aproven a efectes de motivació. 
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Segon.- Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. C. V. 
(E2019020157), pel Sr. M.M.C., en representació de l’entitat LA CONSULTA, SL 
(E2019020541), per la Sra. M. R. P. O. (E2019022083), pel Sr. M.V.B. 
(E2019022136) i per la Sra. L.C. (E2019022163) i la segona reclamació presentada 
per la Sra. M.D.B.B., en representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I 
TURISME (E2019022307), pels motius que consten a la part expositiva de la 
proposta del present d’acord i que s’aproven a efectes de motivació. No obstant 
això, s’estableix una disposició transitòria que reguli l’aplicació progressiva en tres 
anualitats de l’increment de la tarifa a les ocupacions afectades per l’ampliació de la 
zona 2. 
 
Tercer.- Estimar la primera reclamació presentada per la Sra. M.D.B.B., en 
representació de l’ASSOCIACIÓ BANYOLES COMERÇ I TURISME 
(E2019022307), pel motiu que consta a la part expositiva de la proposta del 
present d’acord i que s’aprova a efectes de motivació.  
 
Quart.- Aprovar definitivament l’acord de modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’exercici 2020, el contingut del qual és el següent: 
 
“PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 8è de l’Ordenança Fiscal núm. 1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles que quedarà redactat tal i com 
segueix: 
 
Art. 8è. Tipus de gravamen. 
 
Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran: 
 
a) Pels béns de naturalesa urbana, el 0,8457 %. 
b) Pels béns de naturalesa rústica, el 0,9506 %. 
c)  Pels béns de característiques especials, el 0,8586 %. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, relatiu a 
bonificacions de l’impost, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 
(.../...) 
 
2.3. Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent en la quota de l'impost aquelles 

construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per l’aprofitament 
elèctric de l’energia solar, sempre que aquestes no vinguin imposades per les 
ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.  

 
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució 
Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica. 
 
Aquesta bonificació haurà de ser instada per la persona interessada juntament 
amb la documentació per sol·licitar la llicència o comunicació prèvia i 
s’aplicarà una vegada comprovat per part de l’ajuntament que les obres es 
corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica. 
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Aquesta mesura de bonificació fiscal no serà d’aplicació als béns immobles 
que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb 
consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a 
la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica. 
 

 
3. D’acord amb allò que disposa l’article 103.2.a) del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, gaudiran d’una bonificació del 95 per cent les construccions, 
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu per vot favorable de la majoria 
simple.  
 
4. Les bonificacions establertes al punt 2.1 i 2.2 no seran acumulables. En cas que 
concorrin els requisits per a poder acollir-se a més d’un dels supòsits previstos, es 
podrà concedir el que representi un major benefici per al subjecte passiu de 
l’impost. 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de l’article 4t de l’Ordenança Fiscal núm. 6 
reguladora de les Taxes per la prestació de serveis i activitats administratives, 
relatiu al subjecte passiu, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 
Art. 4t. Subjecte passiu.- 
 
1.1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per les activitats jurídico-administratives 
de competència local de l'article 2.1. 
 
1.2. Seran subjectes passius de les taxes relatives a la prestació del servei de 
comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació 
acústica mitjançant la realització de sonometries, els següents: 
 

 La persona física o jurídica titular de la font de soroll, quan del resultat del 
mesurament es constati que s’ha superat algun dels nivells límits establerts 
a l’ordenança o a la norma vigent esmentada en el moment de realitzar les 
mesures de soroll. La taxa s’acreditarà encara que del resultat del 
mesurament es desprengui que només s’ha superat un dels paràmetres de 
la norma, ja sigui per un únic o més focus dels diversos que pugui haver-hi.  

 
 La persona física o jurídica que sol·liciti una segona o successiva mesura per 

una mateixa situació o comprovació de les mateixes fonts de soroll, quan del 
resultat del mesurament no es constati incompliment dels nivells límit 
establerts a l’ordenança o la normativa vigent. 

 
 La persona física o jurídica titular de la font de soroll quan els mesuraments 

de les fonts de sorolls, vibracions o aïllament acústic de locals, es realitzin 
amb l’objectiu de comprovar l’efectivitat de mesures correctores requerides 
per l’Ajuntament, sempre que el titular no hagi acreditat d’acord amb la 



 
 
 
 

16 

 

normativa vigent l’efectivitat de les mesures adoptades en el termini 
establert en el corresponent requeriment municipal. 

 
(.../...) 
 
QUART.- Aprovar la modificació de l’apartat 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 
reguladora de les Taxes per la prestació de serveis i activitats administratives, 
relatiu a la Taxa per estudi, anàlisi i expedició de documents, que quedarà redactat 
tal i com segueix: 
 
6.1. TAXA PER ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
 
1. Certificats  Gratuït 

2. Compulsa de documents  

2.1. Compulsa de documents municipals Gratuït 

2.2. Compulsa d’altres documents, per cadascuna 5,55 € 

 

Nota: Queda exclosa d’aquesta taxa, la 
compulsa de documents que s’hagin de tramitar 
o formin part d’expedients de la pròpia 
Corporació  

3. Formalització de declaració jurada per motius 
diversos, a petició de part 10,45 € 

4. Reconeixement de firma de peticionari per a la 
tramitació de documentació que ha de causar 
efectes oficials 7,25 € 

5. Fotocòpies:  

5.1. Per cadascuna, d'una sola cara  0,18 € 

5.2. Per cadascuna de dues cares 0,27 € 

6. Tràmit de gestió cadastral a través de P.I.C. 14,00 € 

7. Certificacions de dades o antecedents 
administratius  

7.1. Certificats de béns de dades dels padrons fiscals 
de l’exercici vigent Gratuït 

7.2. Certificacions de dades o antecedents 
administratius 15,00 € 

8. Reproducció de plànols urbanístics:  

8.1. Vegetal 15,75 € 

8.2. Poliuretà 26,40 € 
9. Informació de plànols topogràfics en suport 

informàtic (disquet o CD-ROM):  

9.1. Aixecament 1/500, per cada hectàrea: 0,97 € 

9.2. Aixecament 1/2000, per cada hectàrea: 0,69 € 

9.3. Per cada disquet de 3’5”: 0,50 € 
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9.4. Per cada CD-ROM: 2,90 € 

10. Informes pluviomètrics, per cadascun  15,70 € 

11. Informe d’accident simple  36,95 € 

12. Informe d’accident tècnic amb croquis 73,95 € 

13. Informe tècnic policial 73,95 € 

14. Altres informes 36,95 € 
15. La tramitació de llicències urbanístiques o 

d’activitats respecte de les quals l’interessat 
insti formalment la renúncia o desistiment 
abans que siguin atorgades meritarà una quota 
equivalent al 50% de la prevista a la taxa 
respectiva per al seu atorgament.  
 

 

 Disposicions addicionals:   
Primera.- Es podrà concedir una bonificació del 
50% de la quota corresponent en aquells casos 
en què es tracti d’expedició de documents a 
estudiants o a persones que els sol·licitin per a 
la realització de treballs docents o 
d’investigació, sense ànim de lucre. 
Segona.- Queden exempts del pagament de la 
taxa per tràmits de gestió cadastral a través del 
P.I.C., els documents sol·licitats per la persona 
interessada a requeriment d’un Organisme o 
Administració Pública. 
 

 
CINQUÈ.- Aprovar l’increment del 3,50% de les tarifes incloses en els següents 
apartats de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de les Taxes per la prestació 
de serveis i activitats administratives: 
 

 6.2. Taxa per utilització de l’escut municipal 
 6.3. Taxa per la tramitació de llicències d’autotaxi 
 6.4. Taxa per la tramitació d’autoritzacions, llicències, règims de 

comunicació prèvia i declaracions responsables de les activitats 
 6.6. Taxa per autorització o concessió d’una llicència municipal 

 
SISÈ.- Aprovar la modificació del punt 5 de l’apartat 6.4 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 6 reguladora de les Taxes per la prestació de serveis i activitats 
administratives, relatiu a la Taxa per la tramitació d’autoritzacions, llicències, 
règims de comunicació prèvia i declaracions responsables de les activitats, en el 
sentit d’incloure una observació a les tarifes d’altres actuacions, que quedarà 
redactat tal i com segueix: 
 
Notes en relació a les tarifes per sonometries:  
 En el cas que es consideri tècnicament necessari efectuar inspeccions per 

mesurament de soroll per precintar aparells limitadors de potència d’equips de 
so, per ajustar-los al compliment dels nivells  límit establerts a l’ordenança 
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municipal o altres normes vigents en matèria de prevenció i control de la 
contaminació acústica, es meritarà la taxa corresponent a la sonometria diürna. 

 
SETÈ.- Aprovar la modificació de l’apartat 6.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 
reguladora de les Taxes per la prestació de serveis i activitats administratives, 
relatiu a la Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques i autorització d’obres 
en règim de comunicació, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 
6.5. TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I 
AUTORITZACIÓ D’OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ 

1.  Llicències urbanístiques:  

1.1. Llicència Urbanística d’Obra Major  

1.1.1. Llicència d’Obra Major. Obra nova 350,00 € 

1.1.2. Llicència d’Obra Major. Reforma 200,00 € 

1.2. Llicència Urbanística d’Obra Menor 100,00 € 

1.3. Pròrroga de Llicència Urbanística d’Obra Major  100,00 € 

1.4. Pròrroga de Llicència Urbanística d’Obra Menor  50,00 € 

 

Nota: Els tràmits de canvis de noms de llicències 
urbanístiques meritaran la mateixa taxa que per la 
concessió de pròrroga.  

 

L’activitat municipal conduent a autoritzar una obra 
ja iniciada o executada sense haver sol·licitat la 
llicència corresponent o, si s’escau, sense haver 
presentat la comunicació prèvia, meritarà la mateixa 
taxa que la de concessió de llicència o de 
comprovació de comunicacions prèvies amb la quota 
incrementada en un 50%.  

1.5. Per modificacions puntuals dels projectes de llicències 
urbanístiques ja atorgades 100,00 € 

 

Nota: Les modificacions substancials dels projectes 
de llicències urbanístiques ja atorgades comportaran 
la meritació d’una nova Taxa de Llicència Urbanística  

1.6. Llicència per canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions 150,00 € 
1.7. Llicència de Parcel·lació 50,00 € 
1.8. Llicència de declaració d’innecessarietat de 

parcel·lació 50,00 € 
1.9. Llicència de constitució o modificació d’un règim de 

propietat horitzontal simple o complexa 50,00 € 

1.10. Llicència per canalitzacions de més de 25 metres 150,00 € 
1.11. Llicència per instal·lació de bastida de més de dues 

plantes o cinc metres d’alçada 50,00 € 
1.12. Llicència d’instal·lació grua-torre 50,00 € 
1.13. Llicència urbanística amb informe facultatiu d’una 

altra Administració 250,00 € 
2. Règim de comunicació prèvia:  
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2.1. Obres subjectes a règim de comunicació prèvia 40,00 € 

2.2. Pròrroga d’obres subjectes a règim de comunicació 
prèvia 40,00 € 

2.3.  Primera utilització i ocupació d’edificis i 
construccions: 

 

2.3.1.  Habitatges en pisos, per unitat  35,00 € 

2.3.2.  Pàrquings en edificis plurifamiliars, per unitat 6,00 € 

2.3.3.  Edificis unifamiliars, per unitat  40,00 € 

2.3.4. Edificis industrials i comercials, per unitat 80,00 € 

2.3.5.  Locals comercials, per unitat 50,00 € 

3. Altres serveis:  

3.1.  Certificacions d’aprofitament urbanístic 105,00 € 

3.2. Altres certificacions urbanístiques 45,00 € 

3.3. Informes urbanístics, per cadascun  40,00 € 

3.4. Numeració de finques, per cada número  6,00 € 

3.5.  Alineacions i rasants: per cada actuació 65,00 € 

3.6.  Informe d’adequació de l’habitatge 115,00 € 

3.7. Informe d’integració o arrelament social Gratuït 

3.8. Informes tècnics relatius a:  

3.8.1. Acceptació de tramitació de modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana 275,00 € 

3.8.2. Modificacions puntuals del planejament urbanístic 
general 275,00 € 

3.8.3. Planejament urbanístic derivat:  
 Plans especials urbanístic 275,00 € 
 Plans de millora urbana 275,00 € 
 Plans parcials urbanístics 275,00 € 
 Plans parcials urbanístics de delimitació 275,00 € 

3.8.4. Projecte d’urbanització 275,00 € 

3.8.5. Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica 275,00 € 

3.8.6. 
Projecte de reparcel·lació per compensació per 
concertació 275,00 € 

3.8.7. Projecte de bases i estatuts 275,00 € 

3.8.8. Convenis urbanístics d’iniciativa privada 275,00 € 

3.8.9. Projectes de parcel·lació 275,00 € 

3.8.10. Estudis de detall (DT 4.2. Llei 2/2002) 275,00 € 
3.9. Tramitació d’expedients de declaració de ruïna o 150,00 € 
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d’ordres d’execució 

 
VUITÈ.- Aprovar la modificació de l’article 9è de l’Ordenança Fiscal núm. 7 
reguladora de la Taxa per al servei de gestió de residus municipals, que 
quedarà redactat tal i com segueix: 
 
Art. 9è. Tarifa.- 
Aquesta taxa s’exigirà d’acord amb la següent quadre de tarifes: 

T.0.  Per cada local, a l’any 130,00 € 

T.1. Per cada habitatge en edifici plurifamiliar, a l’any 130,00 € 

T.2. Per cada habitatge unifamiliar, a l’any 140,00 € 
 
NOVÈ.- Aprovar l’increment del 3,50% de les tarifes incloses en l’article 4t de 
l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la retirada i immobilització 
de vehicles de la via pública.  
 
DESÈ.- Aprovar l’increment del 3,50% de les tarifes incloses en els següents 
annexos de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local: 
 

 11.1. Taxa per ocupació de la via pública al mercat setmanal 
 11.2. Taxa per ocupació de la via pública amb llocs de venda, atraccions i 

altres fires locals 
 11.6. Taxa per obertura de rases 
 11.7. Taxa per rodatges cinematogràfics 
 11.8. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres, gual permanent i 

reserva d’aparcament 
 11.10. Taxa per pesqueres 
 11.11. Taxa per ocupació de la via pública amb elements publicitaris 
 11.12. Taxa per reserva de la via pública per parada de taxi 
 11.13. Taxa per ocupació temporal del béns de domini públic 

 
ONZÈ.- Aprovar l’anul·lació de les bonificacions relatives a la taxa per ocupació de 
la via pública amb llocs de venda dins la fira multisectorial Firestany incloses en 
l’annex 11.2.2 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les Taxes per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
 
DOTZÈ.- Aprovar la modificació de l’annex 11.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 
reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local, relatiu a la Taxa per ocupació de la via pública amb 
taules i cadires, que quedarà redactat tal i com segueix: 
 
11.3. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
 
Segons la zona d’ocupació amb taules i cadires d’acord amb el plànol annex, 
s’exigiran les següents tarifes:  
 
1. ZONA 1 

   

 Superfície d’Ocupació Temporada Temporada 
Ocupació 
Puntual 
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  Alta Baixa (per dia) 
1.1. Fins a 10 m2 420,00 € 142,80 € 8,00 € 
1.2. De més de 10 fins a 15 m2 630,00 € 214,20 € 12,00 € 
1.3. De més de 15 fins a 30 m2 1.260,00 € 428,40 € 24,00 € 
1.4. De més de 30 fins a 50 m2 2.100,00 € 714,00 € 40,00 € 
1.5. De més de 50 fins a 75 m2 3.150,00 € 1.071,00 € 60,00 € 
1.6. De més de 75 fins a 100 m2 4.200,00 € 1.428,00 € 80,00 € 

     
2. ZONA 2 

   

 Superfície d’Ocupació Temporada Temporada 
Ocupació 
Puntual 

  
Alta Baixa (per dia) 

2.1. Fins a 10 m2 378,00 € 128,52 € 7,20 € 
2.2. De més de 10 fins a 15 m2 567,00 € 192,78 € 10,80 € 
2.3. De més de 15 fins a 30 m2 1.134,00 € 385,56 € 21,60 € 
2.4. De més de 30 fins a 50 m2 1.890,00 € 642,60 € 36,00 € 
2.5. De més de 50 fins a 75 m2 2.835,00 € 963,90 € 54,00 € 
2.6. De més de 75 fins a 100 m2 3.780,00 € 1.285,20 € 72,00 € 

     
3. ZONA 3 (resta població) 

   
 

Superfície d’Ocupació Temporada Temporada Ocupació 

  
Alta Baixa puntual 

  
(per dia) 

3.1. Fins a 10 m2 189,00 € 94,50 € 5,29 € 
3.2. De més de 10 fins a 15 m2 283,50 € 141,75 € 7,94 € 
3.3. De més de 15 fins a 30 m2 567,00 € 283,50 € 15,88 € 
3.4. De més de 30 fins a 50 m2 945,00 € 472,50 € 26,47 € 
3.5. De més de 50 fins a 75 m2 1.417,50 € 708,75 € 39,71 € 
3.6. De més de 75 fins a 100 m2 1.890,00 € 945,00 € 52,94 € 
 
4. Quan la superfície ocupada sigui superior a 100 m2, satisfaran la suma 

del tram corresponent als 100 m2 més la que pertoqui pel tram que 
excedeixi d’aquesta superfície. 

5.  Es considerarà que la superfície mínima d’ocupació d’una taula i quatre 
cadires és de 3 m2. 

6. S’entendrà per Temporada Alta el període de temps comprès entre l’1 
d’abril i el 31 d’octubre, ambdós inclosos i per Temporada Baixa, la 
resta de l’any. 

7. Les quotes per temporada seran irreductibles. 
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 Disposició transitòria:  
Les tarifes de les ocupacions afectades per l’ampliació de la zona 2 
(Barri Vell, plaça Doctor Rovira, un tram del passeig Indústria (entre 
carrer Àngel Guimerà i carrer Pere Alsius), plaça Rodes, plaça Carme 
i el sector de l’estany), s’aplicaran de forma progressiva en tres 
anualitats segons els següent detall, essent el 2022 l’any d’aplicació 
de les tarifes establertes per la zona 2: 

  

 
ZONA 2 (any 2020) 

   

 
Superfície d’Ocupació Temporada Temporada 

Ocupació 
Puntual 

  Alta Baixa (per dia) 
 Fins a 10 m2 252,00 € 85,68 € 4,80 € 
 De més de 10 fins a 15 m2 378,00 € 128,52 € 7,20 € 
 De més de 15 fins a 30 m2 756,00 € 257,04 € 14,40 € 
 De més de 30 fins a 50 m2 1.260,00 € 428,40 € 24,00 € 
 De més de 50 fins a 75 m2 1.890,00 € 642,60 € 36,00 € 
 De més de 75 fins a 100 m2 2.520,00 € 856,80 € 48,00 € 
     
 ZONA 2 (any 2021)    

 Superfície d’Ocupació Temporada Temporada 
Ocupació 
Puntual 

  Alta Baixa (per dia) 
 Fins a 10 m2 336,00 € 114,24 € 6,40 € 
 De més de 10 fins a 15 m2 504,00 € 171,36 € 9,60 € 
 De més de 15 fins a 30 m2 1.008,00 € 342,72 € 19,20 € 
 De més de 30 fins a 50 m2 1.680,00 € 571,20 € 32,00 € 
 De més de 50 fins a 75 m2 2.520,00 € 856,80 € 48,00 € 
 De més de 75 fins a 100 m2 3.360,00 € 1.142,40 € 64,00 € 
 
TRETZÈ.- Aprovar la modificació de l’annex 11.4 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 
reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local, relatiu a la Taxa per ocupació de la via pública amb 
quioscos, casetes i altres instal·lacions de venda ambulant, que quedarà redactat 
tal i com segueix: 
 
11.4. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCOS, CASETES I  
 ALTRES INSTAL·LACIONS DE VENDA AMBULANT 
 
1. Quioscos, sigui quina sigui l'activitat a la qual es 

dediquin, per cada m2 d'ocupació i dia, satisfaran una 
quota de  0,65 € 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

2. Casetes de venda de cupons o amb usos similars, 
satisfaran una tarifa anual de 151,00 € 
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3. Parades i altres llocs de venda ambulant a la via 
pública, per m2 d’ocupació i dia, satisfaran una quota 
de  0,76 € 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

4. Aparells de venda automàtica i anàlegs: 
 

4.1. Aparells adossats a la façana, per m2 210,50 € 

4.2. Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit 
que donin directament a la via pública, per unitat 536,00 € 

5. Expositors verticals de productes i articles de venda, 
penjats a les portes o recolzats a terra, per m2 o 
fracció a l’any 81,00 € 

6. Instal·lació a la via pública de bàscules, màquines de 
venda de gelats o d’altres productes o aparells 
d’atraccions infantils, i similars, satisfaran una quota 
de   

 Per m2  - temporada alta (01/04 – 31/10) 62,10 € 
 (a les ocupacions per temps inferior s’aplicarà 

igualment aquesta tarifa)  
7. Ocupació del domini públic per activitats de lloguer 

d’elements recreatius tals com bicicletes o altres 
elements anàlegs, per m2 o fracció a l’any 20,70 € 

 
CATORZÈ.- Aprovar la modificació de l’annex 11.5 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 
reguladora de les Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local, relatiu a la Taxa per ocupació de la via pública amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, etc., que quedarà redactat tal i com 
segueix: 
 
11.5. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, ETC.. 
 
1. Per ocupació de la via pública amb mercaderies, 

materials de construcció, runes, vehicles i altres 
elements sense tall de circulació del carrer o via, 
satisfaran per m2 d’ocupació i dia: 0,76 € 

 Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

2. Per ocupació de la via pública amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, vehicles i altres 
elements amb tall de circulació del carrer o via, 
satisfaran per m2 d’ocupació i dia: 0,83 € 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

3. Per ocupació de la via pública amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, vehicles i altres 
elements en zones habilitades per l’estacionament 0,83 € 
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limitat o no de vehicles, satisfaran per m2 d’ocupació i 
dia: 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

4. 

Per ocupació de la via pública amb tanques, puntals, 
grues i bastides sense tall de circulació del carrer o 
via, satisfaran per m2 d’ocupació i dia: 0,53 € 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

5. 

Per ocupació de la via pública amb tanques, puntals, 
grues i bastides amb tall de circulació del carrer o via, 
satisfaran per m2 d’ocupació i dia: 0,57 € 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

6. 

Per ocupació de la via pública amb tanques, puntals, 
grues i bastides en zones habilitades per 
l’estacionament limitat o no de vehicles, satisfaran per 
m2 d’ocupació i dia: 0,57 € 

 
Amb una Quota mínima de: 30,00 € 

7. Per ocupació del vol amb grues-torre, per m2 i 
trimestre 0,34 € 

 
QUINZÈ.- Els presents acords entraran en vigor l’1 de gener del 2020 i 
mantindran la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expresses.” 
 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats i publicar-lo en la forma 
establerta per l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3683.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3698.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3710.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3760.0 
 
 
 
Resultat de la votació: Resolució de reclamacions i aprovació definitiva de 
la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020. 9 Vots a 



 
 
 
 

25 

 

Favor, (grup municipal JuntsXCat). 7 Vots en contra, (grups municipals 
ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista, i 
Convivència i Progrés). S’aproven per majoria absoluta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS.  
 
Lectura i explicació de la moció:  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3801.0&endsAt=5259.56 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3801.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3827.0 
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS JUNTSXCAT, ERC- JUNTS 
PER BANYOLES I SUMEM BANYOLES – ALTERNATIA MUNICIPALISTA. PER 
RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA 
D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES. 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de 
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha 
arribat des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des 
que es proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho 
del procediment intern dels estats membres.  

Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les 
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits 
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus 
drets.  

És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el 
Tribunal Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, 
anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el 
reconeixement de la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la 
immunitat és nul. D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i 
l’exigència de la seva posada en llibertat.    
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La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, 
d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat 
immediata d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.   

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David 
Sassoli, s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la 
sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Per tots els motius el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, demanar la nul·litat de la sentència 
del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras. 

SEGON. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot 
a les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i 
reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus drets. 

TERCER. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves 
formes - com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de 
tots els presos i preses polítiques.  

QUART. Fer arribar aquest acord a la presidència del Govern de l’Estat Espanyol.  
 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3885.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=3987.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4008.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4032.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4070.0 
 
 
Resultat de la votació: Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la 
llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la Resta de presos i preses 
polítiques. 15 Vots a favor,( grups municipals, JuntsXCat, ERC-Junts per 
Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista). 1 vot en abstenció 
(grup municipal, Convivència i Progrés ). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
Precs i preguntes:  
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El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4090.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4366.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4370.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4372.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4783.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4833.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=4978.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856e1863e2016f18f8ec040
16a?startAt=5005.0 
 
 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
20:45h, del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 

 
 

 

 


