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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent la 1 de la tarda del dia 27 de desembre 
de 2016, es reuneix el Ple en sessió extraordinària i urgent 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, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna Cros Bahí, Xavier 
Bosch Pujol, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, la sotasignant Secretària Accidental de la Corporació, Sra. Cristina 
Palomino Pellicer.  Hi és present la Interventora Municipal Accidental, Sra. Pilar Diaz 
Jiménez. 
 
Excusen la seva absència els/les Regidors/es Srs/es, Clàudia Massó Fontàs, 
Francesc Xavier Carreras de Cabrera i Alexandra Pazos Massanas. 
 
 
Parla el Sr. Alcalde i els diu, anem a començar aquesta sessió plenària 
extraordinària i urgent del dia d’avui per resoldre les “al·legacions de la 
modificació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost General de la 
Corporació Municipal per a l’exercici 2017”.   
 
El Sr. Alcalde  els diu que en primer lloc s’hauria de votar la Ratificació d’aquesta 
convocatòria d’acord amb la legislació vigent. 
El Ple de la Corporació aprova la seva ratificació per unanimitat dels membres 
assistents. 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
1.1.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017. 
ANTECEDENTS 
El dia 31 d’octubre de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment la 
modificació de les ordenances fiscals que han de regir per al proper exercici 2017. 
L’expedient ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Punt Diari i al 
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament a efectes d’exposició al públic pel període de trenta 
dies hàbils, compresos entre el 7 de novembre i el proper 21 de desembre del 
2016, ambdós inclosos. 
De conformitat amb la certificació emesa a l’efecte per part de la Secretaria 
Municipal, durant el termini d’exposició pública, s’ha formulat l’escrit d’al·legacions i 
reclamacions per part del Sr. Héctor Amelló Montiu, en representació del grup 
polític CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA, mitjançant la qual presenta 
diverses al·legacions a l’acord provisional de modificació de les Ordenances Fiscals 
que han de regir per al proper exercici 2017. 

FONAMENTS JURÍDICS 
D’acord amb el que estableix 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 
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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. Per la qual cosa, no comprèn aspectes inclosos en les 
ordenances fiscals que no són objecte de modificació, atès que ja es troben 
aprovats per resolucions administratives fermes i consentides.  
Per altra banda, cal esmentar que tampoc és admissible el recurs contenciós 
administratiu contra aspectes no inclosos en l’expedient de modificació atès que, tal 
i com preveu l’article 28 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, són actes consentits en no haver estat 
recorreguts dins del termini i en la forma establerta. 
Tal i com preveu l’article 116 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, una causa d’inadmissió de la 
interposició d’un recurs és, entre d’altres, de tractar-se d’un acte no susceptible de 
recurs. 
Que, tal i com estableix l’article 16.1 de Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 
2017 preveia la modificació de les següents ordenances: 

• Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
• Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. 
• Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
• Ordenances reguladora de les Taxes per la Prestació de Serveis i per la 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
• Aprovació de l’Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de cementiri 

municipal, serveis funeraris, i autorització i concessió de sepultures. 
Que és només el text de modificació dels articles de les ordenances abans 
esmentades les que s’han exposat al públic a efectes d’examen i presentació 
d’al·legacions. 
Vist l’informe emès per part de la Interventora Municipal respecte de l’escrit 
d’al·legacions presentat, el qual conclou que només pot ser considerada com  
al·legació a l’expedient de modificació de les ordenances per al proper exercici 
l’al·legació o proposta número quatre relativa a l’establiment d’una bonificació en 
l’Ordenança núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, la qual es desestima atès que la proposta es basa en l’establiment d’una 
bonificació potestativa sobre la quota de l’impost relativa a obres de supressió de 
barreres arquitectòniques o d’adaptació d’habitatges per a discapacitats del tribut, 
per considerar que aquest supòsit de bonificació ja es troba inclòs en la proposta de 
modificació de l’ordenança reguladora del tribut per a l’exercici 2017, no aportant 
cap aspecte diferent de l’aprovat provisionalment. La resta d’al·legacions 
formulades s’adrecen a aspectes d’ordenances que no han estat objecte de 
modificació en l’expedient abans esmentat. 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Héctor Amelló Montiu, en 
representació del grup polític CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (RGE 
16879/2016), consistent en l’establiment d’una bonificació sobre la quota de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres relativa a supressió de barreres 
arquitectòniques i d’altres obres d’adaptació d’habitatges, pels motius que consten 
a la part expositiva de la proposta del present d’acord i que s’aprova a efectes de 
motivació. 
Segon.- Inadmetre a tràmit la resta d’al·legacions formulades pel Sr. Héctor Amelló 
Montiu, en representació del grup polític CIUTADANS – PARTIDO DE LA 
CIUDADANIA en l’escrit d’al·legacions amb número de Registre d’Entrada 16879 de 
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data 21 de desembre de 2016, atès que corresponen a aspectes que no són objecte 
de modificació provisional. 
Tercer.- Aprovar definitivament l’acord de modificació de les Ordenances Fiscals per 
a l’exercici 2017, el contingut del qual és el següent: 
 
“PRIMER.- ORDENANCES FISCALS D’IMPOSTOS 
 
1.1. Modificar l’apartat 2 de l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Núm. 2, reguladora de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, relatiu a la bonificació de l’impost per 
antiguitat del vehicle i establir una Disposició Transitòria per a la seva aplicació,  qual 
quedarà redactada tal i com segueix:  

 
 “Art. 5è. Exempcions i bonificacions. 
 
  .../... 
 

2.1. Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost els vehicles 
catalogats i matriculats com històrics per la Prefectura Provincial de Trànsit 
corresponent, en els termes que estableix el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics. 
2.2 Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost els vehicles que 
tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de 
fabricació. Si no se’n sap la data de fabricació, s’agafarà com a tal la de la seva primera 
matriculació o, en defecte, la data en què el corresponent tipus o variant va deixar de 
fabricar-se. 

 
 Disposició Transitòria  

La modificació introduïda a la bonificació establerta en el punt 2.2. de l’article 5è de la 
present Ordenança no tindrà efectes retroactius. Per la qual cosa, s’aplicarà a les 
sol·licituds formulades a partir de 1 de gener de 2017, data en què entrarà en vigor la 
modificació de l’article.  

 
1.2.  Modificar l’article 3er de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre 

l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relatiu a la No Subjecció 
en el sentit de modificar i alhora incloure nous supòsits de no subjecció previstos per 
la normativa més recent: 

 
 “Art. 3r. No subjecció. 
 
 No estaran subjectes a l'impost: 
 
   .../...   
  
d) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals 

resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques 
d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció de les relatives a terrenys 
que s’aportin a l’empara d’allò previst a l’article 94 del Text Refós de la Llei de l’impost 
sobre societats, aprovat per RDL 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en 
una branca d’activitat. 

e) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició 
addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució 
d’entitats de crèdit, que se li hagin transferit d’acord amb allò establert a l’article 48 del 
Reial Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel que s’estableix el règim jurídic de les 
societats de gestió d’actius. 

f) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la SAREB a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50% del capital, 
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fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment 
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 

g) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la SAREB o per les 
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objectiu social, als fons 
d’actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 
9/2012, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 

h) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons 
d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l’exposició del 
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons previst en l’apartat 10 de la 
disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i 
resolució d’entitats de crèdit. 

En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el número d’anys 
al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per 
causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els diferents supòsits 
de anteriors.” 

 
1.3. Modificar l’article 4t. de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres, relatiu a les Excepcions, reduccions i 
bonificacions, el qual quedarà redactat tal i com segueix: 
  .../... 
 
“2.1. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent sobre la quota de l’Impost els 
supòsits següents: 
  

a) Obres d’arranjament de patologies i elements constructius en façanes i 
cobertes d’edificis de més de 40 anys d’antiguitat fora de l’àmbit del Barri 
Vell. 

b) Obres d’arranjament de patologies i elements constructius en façanes i 
cobertes d’edificis situats al Barri Vell. 

c) Les construccions, instal·lacions o obres corresponents a habitatges 
qualificats de protecció oficial. 

 
2.2  Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent sobre la quota de l’Impost les obres  
d’adaptació d’edificis o instal·lacions per supressió de barreres arquitectòniques per 
tal d’afavorir les condicions d’accés o d’habitabilitat de persones amb mobilitat 
reduïda. 
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.  
En aquest sentit, podran gaudir d’aquesta bonificació prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu les següents construccions, instal·lacions i obres, pel fet de que es declaren 
expressament d’especial interès o utilitat municipal:  

• Reforma, rehabilitació o restauració de les Pesqueres de l’Estany i altres béns 
declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

• Realització d’obres per part de persones o societats concessionàries 
municipals a béns immobles afectes a una concessió municipal. 

• Realització de construccions, instal·lacions o obres en edificis que són centres 
públics dedicats exclusivament a la docència i a la sanitat pública.” 

.../... 
 
TERCER.- ORDENANCES FISCALS DE TAXES 
3.1. Modificar la Disposició Transitòria de l’apartat 6.4., l’apartat 6.5. i suprimir l’apartat 

6.7. de l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de les Taxes per la 
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prestació de serveis i activitats administratives, per tal d’incrementar, per una 
banda, el percentatge de bonificació en noves obertures d’activitats, es canvia la 
denominació de la taxa i la inclusió d’una tarifa en les taxes de caràcter urbanístic i 
s’elimina la taxa relativa al servei de cementiri per la creació d’una nova ordenança 
més específica que preveurà la resta de tarifes del servei. El redactat serà tal i com 
segueix: 

 
“6.4. TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES I RÈGIMS DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE LES ACTIVITATS 

 
   .../... 
 

Disposició transitòria:  
S’estableix amb caràcter general una bonificació del 60% de les tarifes detallades en 
els punts 1, 3.1., 3.2, 3.3. i 3.4. d’aquest apartat, les quals regulen l’obertura o 
organització d’establiments i activitats al municipi.” 

 
 6.5. TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES O COMPROVACIÓ 

D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
   

1.  Llicències urbanístiques:  

1.1. Llicència Urbanística d’Obra Major 137,25 € 

1.2. Llicència Urbanística d’Obra Menor 68,60 € 

1.3. Pròrroga de Llicència Urbanística d’Obra Major  68,60 € 

1.4. Pròrroga de Llicència Urbanística d’Obra Menor  34,30 € 

 

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%.  

 .../...  

1.13. Llicència urbanística amb informe facultatiu d’una altra 
Administració 237,25 € 

           .../... 
 
3.2. Modificar els apartats 1, 2 i 3.7 del capítol V de l’Ordenança Fiscal núm. 10, 

reguladora de la Taxa pel servei de distribució i subministrament d’aigua potable, el 
qual quedarà redactat tal i com segueix: 

 
“CAPÍTOL V.– QUOTA TRIBUTÀRIA 
Article 5.1. La quota tributària consistirà en una quantitat determinada individualment en funció 
del consum d’aigua i d’acord amb el quadre següent: 
 

 
CONCEPTE TARIFES 

1. QUOTES MENSUALS FIXES DE SERVEIS   

1.1. Conservació de comptador per abonat  1,4514 € 
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2. QUOTES PER CONSUM D'AIGUA   

2.1. Consums domèstics:   

2.1.1. Bloc 1r.- Per a consum inferior o igual a 10 m3/mes.   

  
Mínim de consum o per unitat de consum: 10 
m3/mes/abonat 0,7240 €/m3 

2.1.2. 
Bloc 2n.- Per a consums compresos entre 10.01. i 16 
m3/mes/abonat 0,9973 €/m3 

2.1.3. 

Bloc 3r.- Per a consums superiors a 16 m3/mes/ abonat 1,4099 €/m3 

2.2. Consums industrials 0,9269 €/m3 
   

3. ALTRES SERVEIS NO TARIFARIS   

   

 (.../...)  

3.7. Lloguers comptador:   

3.7.1. Lloguer comptador de 15 mm 1,0014 € 

3.7.2. Lloguer comptador de 20 mm 1,0877 € 

3.7.3. Lloguer comptador de 25 mm 1,2485 € 

3.7.4. Lloguer comptador de 30 mm 2,0277 € 

3.7.5. Lloguer comptador de més de 30 mm 5,0310 € 

 .../...  

3.9. Manteniment Boques d’Incendis Equipades (IPF) 
6,2944 € 

€/Unitat/mes 
   

 
 

3.3. Modificar l’article 2n relatiu al Fet Imposable , eliminar la Disposició transitòria de 
l’apartat 11.3 i modificar també els apartats 11.4, 11.8 i 11.13 de  l’Ordenança Fiscal 
núm. 11, reguladora de les Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic local, per adaptació a la normativa vigent i per la inclusió de noves 
tarifes per l’ocupació o utilització de béns de domini públic entre d’altres, la qual 
quedarà redactada tal i com segueix: 

.../... 
 

“CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
Article 2n. Constitueix el fet imposable de la taxes la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local i, en particular: 

1. L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

2. L’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda 
del paviment o e les voreres en la via pública. 

3. L’entrada de vehicles a través de les voreres a edificis o terrenys des de la via 
pública, amb independència de si l’entrada està o no senyalitzada amb placa de 
gual, així com reserves d’espai per aparcament exclusiu, parades de vehicles, 
càrrega i descàrrega i contraguals. 

4. L’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i 
altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. 

5. La instal·lació de quioscos a la via pública. 
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6. Les instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la 
venda automàtica, espectacle, atraccions, situats en terrenys d’ús públic, així 
com indústries ambulants i de rodatge cinematogràfic. 

7. L’ocupació de la via pública amb elements publicitaris. 
8. La utilització de pesqueres. 
9. La utilització de béns, edificis i instal·lacions municipals. 

   
   .../... 

 
11.4. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCOS, CASETES I ALTRES 

INSTAL·LACIONS DE VENDA AMBULANT 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      .../... 
 
    11.8.  TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, GUAL PERMANENT I 

RESERVA D'APARCAMENT 
 

1. Entrada de Vehicles: 
 

    .../... 
1.2. En Edificis Plurifamiliars:  

1.2.1. Per cada plaça d’aparcament, en edificis de fins a 10 places 30,00 € 

1.2.2. Per cada plaça d’aparcament, en edificis de fins a 30 places 25,00 € 

 
.../... 

 
11.13. TAXA PER OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC 

 
1. Per l’ocupació temporal de terrenys destinats a conreu 

agrícola 
 

 
Preu anual 30,00 € 

2. Per la utilització de béns immobles municipals 
 

2.1. Equipaments culturals municipals  
   
2.1.1. Teatre Municipal  
 Per assaig o presentació, per dia 150,00 € 
 Per audició, acte especial o representació de caràcter 300,00 € 

 
.../... 

 
6. Expositors verticals de productes i articles de venda, penjats a 

les portes o recolzats a terra, per m2 o fracció a l’any 78,20 € 
7. 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) 60,00 € 
 (a les ocupacions per temps inferior s’aplicarà igualment 

aquesta tarifa)  
8. 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 20,00 € 
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independent, per dia 
2.1.2. Auditori de l’Ateneu  
 Per assaig o presentació, per dia 160,00 € 
 Per audició, acte especial o representació de caràcter 

independent, per dia 315,00 € 
   
2.1.3. La Factoria d’Arts Escèniques  
 Per la utilització de la Sala Gran, per assaig, per dia 235,00 € 
 Per la utilització de la Sala Petita, per assaig, per dia 175,00 € 
 Per la utilització de La Factoria, per representació, per dia  335,00 € 
   
 Entitats o associacions locals sense ànim de lucre inscrites en 

el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, o amb conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament  Exempts 

 Escoles de dansa – Bonificació del 50% quota taxa  
   
2.1.4. Sales d’Exposicions i Llotja del Tint  
2.1.4.1 Per cada 10 dies o fracció, per exposició lucrativa o 

particular 151, 90 € 
2.1.4.2 Entitats o associacions locals sense ànim de lucre Exempts 
   
2.2. Instal·lacions esportives municipals  
   
2.2.1. Camp de futbol vell   
 Per entrenaments o partits, per cada hora 38,00 € 
 Per actes no esportius, per cada dia  900,00 € 
   
2.2.2. Pavelló de La Draga  
 Per entrenaments o partits, per cada hora 40,00 € 
2.2.3. Pavelló de La Farga  
 Per entrenaments o partits, per cada hora 27,00 € 
2.2.4. Pavelló de Can Puig  
 Per entrenaments o partits, per cada hora 25,00 € 
2.2.5. Pista coberta del Pla de l’Ametller  
 Per entrenaments o partits, per cada hora 22,00 € 
2.2.6. Qualsevol pavelló o pista poliesportiva   
 Per actes no esportius, per cada dia 1.890,00 € 
   
 Clubs esportius locals amb categories inferiors Exempts 
 Entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal 

d’Entitats Ciutadanes  
Exempts 

   
2.3. Sala d’Actes Casa Consistorial  
 Per cada acte de caràcter privat 158,00 € 
 Entitats o associacions locals sense ànim de lucre inscrites en 

el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i cerimònies per 
casaments civils Exempts 

   
2.4. Aules regidoria de Promoció Econòmica  
 Per cada hora d’ús de les instal·lacions 7,70 € 
   
2.5. Espais escolars  

2.5.1.  Aula, per dia 15,00 € 
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2.5.2. Sala d’Actes, per dia 30,00 € 
2.5.3. Gimnàs, per dia 39,80 € 
2.5.4. Menjador, per dia 25,80 € 
2.5.5. Pati, per dia 15,00 € 
   
 Entitats o associacions locals sense ànim de lucre inscrites en 

el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes  
Exempts 

   
 
3.4. Aprovar l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de les Taxes pel Servei de Cementiri 

Municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultures,  la qual quedarà 
redactada tal i com segueix: 

 
“ORDENANÇA FISCAL Núm. 13 
Reguladora de la TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL, SERVEIS FUNERARIS I 
AUTORITZACIÓ O CONCESSIÓ DE SEPULTURES 
 
Art. 1r. Disposició general 
La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposen els articles 4t.1.b i 5è de la 
Llei 7/1985, Reguladora de les bases de Règim Local; els articles 6è.1 i 8è.1.b) de la Llei 
8/1987,d e 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; articles 15è a 19è sobre 
imposició i ordenació de tributs locals del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en ús de les facultats concedides 
per l’article 57, en relació a l’article 20, punt 4, apartat p), de l’esmentat Text Refós, aquest 
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o 
concessió de sepultures. 
Art. 2n. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la prestació dels següents serveis funeraris: 

a) La conservació de la sepultura. 
b) L’autorització o concessió de sepultures. 
c) Tots aquells actes, tràmits i diligències de naturalesa indispensable i obligatòria que 

s’hagin de realitzar des de que es produeixi l’òbit fins al dipòsit del cadàver a la 
tomba. 

 
Art. 3r. Obligació de contribuir 
L’obligació de contribuir neix per la prestació del servei funerari, així com la conservació i els 
altres serveis funeraris als quals fa referència l’apartat anterior, llevat que es tracti de drets 
per a la seva conservació. 
A aquests efectes s’entén iniciada la prestació amb la sol·licitud de la mateixa. 
 
Art. 4t. Subjectes passius  
Estan obligats al pagament de la taxa el titular del dret, els seus hereus o successors o 
persones que el representin. 
 
Art. 5è. Bases i tarifes 
Els serveis subjectes a gravamen i el seu import són els que es fixen en les següents tarifes: 
 

1.  Conservació de sepultures  
1.1.  Nínxols, quota anual  21,85 € 
1.2.  Hipogeus, quota anual  112,30 € 
1.3. Columbaris, quota anual 10,85 € 
   
2.  Concessió de sepultures  
2.1. Nínxol 921,25 € 
2.2. Nínxol revertit 460,62 € 
2.3. Hipogeu  5.157,13 € 
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2.4. Columbari 447,36 € 
2.5. Concessió temporal de nínxols 82,55 € 
   
3.  Drets d’enterrament, inhumacions i exhumacions  
3.1.  Drets d’inhumació o exhumació a nínxols i columbaris 156,67 € 
3.2.  Drets d’inhumació o exhumació a hipogeus 314,26 € 
3.3. Drets d’inhumació de cendres al jardí del repòs 156,67 € 
3.4. Reducció de despulles i neteja de nínxols 46,85 € 
3.5. Recollida i eliminació de residus 34,17 € 
   
4.  Dipòsit de cadàvers  
4.1.  Per cada cadàver o resta, al dia, satisfaran        28,15 € 
5.  Col·locació de làpides o altres elements ornamentals  
5.1.  Col·locació de làpides a nínxols, per cadascuna        56,99 € 
5.2.  Col·locació de làpides a hipogeus, per cadascuna       258,98 € 
5.3. Col·locació d’altres elements ornamentals en nínxols, 

columbaris i hipogeus 56,99 € 
   

6. Transmissió de concessions funeràries  
6.1. Transmissió d’una concessió entre familiars per herència o 

donació (s’inclou l’expedició del títol) 20,00 € 
6.2. Transmissió d’una concessió en la qual no hi ha cap relació de 

parentiu entre l’adquirent i el cedent, es satisfarà el 50% de 
la quota de la concessió (s’inclou l’expedició del títol)  

7. Expedició de duplicat de títol perdut o extraviat 15,00 € 
   
 
Article 6è. Aprovació i vigència 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2017 i seguirà vigent 
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
Quart.- 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. 
 
Intervencions: 
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics: 
Es desestima aquesta al·legació núm. 4 que és un supòsit de bonificació relativa a 
obres de supressió de barreres arquitectòniques ja que es troba en la modificació 
de l’Ordenança reguladora del tribut per l’exercici 2017, per tant, no aporta cap 
aspecte diferent a l’aprovat provisionalment. 
També, s’inadmet a tràmit la resta d’al·legacions presentades ja que no són objecte 
de modificació tal i com consta a l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
En el Ple passat ja ho varem dir que l’Impost de l’IBI no estava subjecte a 
l’exposició pública, per tant, no s’hi podien fer al·legacions.  
I sobre el tema del 90% de les barreres arquitectòniques, sobre l’ICIO, es va 
convenir de posar-ho, per tant, en aquest cas no calia en aquest sentit. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 11 

Només vull explicar el nostre vot que serà en contra perquè mantenen l’aprovació 
final de les ordenances que nosaltres varem votar en contra, ja des del principi. 
I, després lamentar una vegada més que per més que s’hagin presentat 
al·legacions, per ser un grup polític que no té representació aquí, que no es pugui 
fer el debat de les propostes per ampliar-les o per millorar-les tant si és a nivell 
personal, a través d’una entitat com d’una organització política.  Per tant, lamentar 
aquesta falta de debat. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Jo he de dir que aquest grup polític no s’ha dirigit per res a ningú d’aquesta 
Corporació ni a ningú de vostès. 
L’única cosa que sé i ho sé per periodistes, és que varen ser convocats davant 
l’Ajuntament per presentar una proposta amb el segell d’entrada de les 
al·legacions.  Per tant, la mateixa explicació que li vaig donar a vostè l’altre dia 
l’hagués pogut donar a ells. 
I sobre el 90% dels habitatges si s’haguessin llegit les al·legacions ho haguessin 
vist; i, si ho haguessin preguntat se’ls hauria dit que això que reclamen ja estava 
posat. 
Per tant, en aquest cas nosaltres també hem de fer el que toca. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Resolució d’al·legacions i aprovació 
definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017, essent la 
votació de 12 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per 
Banyoles) i 2 vots en contra (grups municipals: CUP i ICV-IdB). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
1.2.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General 
de la Corporació Municipal per a l’exercici 2017. 
Atès que el Pressupost General corresponent a l’exercici de 2016 es va aprovar 
inicialment en el Ple de la Corporació de data 28 de novembre de 2016, i es va 
publicar l’edicte d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 229, de 
data 30 de novembre de 2016. 
Atès que el període d’exposició al públic ha estat comprés entre els dies 1 i 23 de 
desembre de 2016, ambdós inclosos. 
Vistes i estudiades les reclamacions amb registre d’entrada núm. 17017, de data 23 
de desembre de 2016, presentades pel Sr. VICTOR CARREÑO CANO, en qualitat de 
militant de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, al Pressupost General per a 
l’exercici de 2017. 
Vist l’Informe conjunt de Secretaria-Intervenció i atès que les al·legacions en les 
quals es proposen variacions de crèdit pressupostari, algunes no són possibles, ni 
convenients tècnicament i d’altres aquest equip de govern no les considera 
prioritàries. 
ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
1.- Desestimar les reclamacions presentades pel Sr. VICTOR CARREÑO CANO, en 
qualitat de militant de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, pels motius que 
consten a l’Informe conjunt de Secretaria-Intervenció i que s’aprova a efectes de 
motivació. 
2.- Aprovar definitivament el Pressupost de l’Exercici de 2017 amb el mateix 
contingut, detalls i imports que conten a l’acord d’aprovació inicial: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
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CAPÍTOL   CORRENTS DE CAPITAL EUROS 

          
I IMPOSTOS DIRECTES 7.583.500,00  0,00 7.583.500,00 
II IMPOSTOS INDIRECTES 70.000,00  0,00 70.000,00 
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.680.700,00  0,00 4.680.700,00 
IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 4.923.944,42  0,00 4.923.944,42 
V INGRESSOS PATRIMONIALS 285.000,00  0,00 285.000,00 
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00  0,00 0,00 
VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL  0,00 130.100,00 130.100,00 
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00  0,00 
IX PASSIUS FINANCERS 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 
          

TOTAL   17.543.144,42 1.755.100,00 19.298.244,42 
 
 

ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOL   CORRENTS DE CAPITAL TOTAL 

          
I DESPESES DE PERSONAL 5.523.994,33  0,00 5.523.994,33 
II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.907.825,00  0,00 6.907.825,00 
III DESPESES FINANCERES 138.500,00   0,00 138.500,00 
IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.623.925,09  0,00 2.623.925,09 
V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00  0,00 120.000,00 
VI INVERSIONS REALS  0,00 2.179.000,00 2.179.000,00 
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 180.000,00 180.000,00 
VIII ACTIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 
IX PASSSIUS FINANCERS 1.625.000,00  0,00 1.625.000,00 
          

TOTAL   16.939.244,42 2.359.000,00 19.298.244,42 
 
3.- Publicar l’edicte d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, 
resumit per capítols, d’acord amb l’article 169.3 del RDL 2/2004, Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de data 5 de març. 
 
Intervencions: 
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics: 
Les al·legacions que presenta el grup de la CUP en l’aprovació inicial d’aquests 
Pressupostos per aquest exercici 2017 són reclamacions que aquest equip de 
govern desestimarà.  
Vostès han al·legat en el cartipàs per enèsim cop i nosaltres per enèsim cop els 
direm que aquest és el nostre cartipàs, per tant, que no patirà cap modificació. 
Pel que fa a la creació d’una partida destinada al que són als pressupostos  
participatius tampoc hi podem estar d’acord ja que tenim diferents models de 
veure-ho.  
Aquests Pressupostos que l’equip de govern va presentar en el plenari no solament 
han estat elaborats per aquest govern sinó que abans hi ha hagut un diàleg amb les 
entitats i les persones mitjançant el Consells de Barri, la qual cosa es veu reflectida 
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en aquests Pressupostos.  Pel que fa a les millores del Centre Cívic aquest govern 
les realitza segons les necessitats detectades, i, pel que fa als temes d’habitatge a 
través de l’Oficina d’Habitatge. Tampoc reduirem la partida d’esports destinada a 
l’arranjament d’equipaments esportius un 25% perquè no volem que aquestes 
tasques socials que es realitzen es vegin mermades. 
Per tant, el que proposem en aquest plenari és desestimar les al·legacions 
presentades pel grup polític de la CUP, i, aprovar definitivament el Pressupost de 
l’exercici 2017. 
 
Sr. Alcalde: 
Apart de les consideracions que el Regidor, Pau Comas, ha fet vull dir que si es 
llegeixen l’Informe de Secretaria i Intervenció que s’ha fet de manera conjunta hi 
ha tres qüestions per les quals es poden fer al·legacions en el Pressupost.  Una, és  
perquè la seva elaboració i la seva aprovació no s’ajusten als tràmits que estableix 
la llei, però, aquí s’han complert tots els tràmits. Segon, perquè omet el crèdit 
necessari per complir obligacions exigibles a l’Entitat Local, per tant, aquí no s’omet 
crèdit de cap partida. O, també, perquè els ingressos en relació a les despeses 
pressupostades siguin insuficients, però, aquest tampoc és el cas.    
I sobre el que ha dit el Sr. Comas només vull afegir una cosa, que pel fet que es 
poguessin rebaixar totes les partides del que poden cobrar, tant de sou com de 
seguretat social, els càrrecs públics això sempre ho hem manifestat perquè aquest 
és un tema de cartipàs i que, a més, està aprovat.  Per tant, si s’acceptés aquesta 
al·legació abans s’hauria de fer una altra cosa, la modificació del Cartipàs Municipal.  
I una altra cosa, si haguéssim d’abaixar les inversions que es fan sobre els 
equipaments esportius tindríem un equipaments esportius més degradats, la qual 
cosa no ens semblaria justa ni correcta. 
Per tot això, nosaltres creiem que aquestes al·legacions presentades s’havien de 
desestimar. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
També, en aquest cas, és per explicar el sentit del nostre vot.       
Nosaltres en les al·legacions de la CUP no hi entrarem tot i que hi ha alguna cosa 
en què hi estem d’acord, com fer una partida per pressuposts participatius o en 
d’altres coses que podríem acabar matisant què fer.  Però, el que s’ha fet de 
rebutjar les al·legacions dels Pressupostos sense un debat polític només amb un 
informe tècnic de Secretaria i Intervenció i, a més, que aquest punt de l’ordre del 
dia és de tancament del Pressupost ja que es tanca el procediment perquè es 
comenci l’1 de gener amb el Pressupost del 2017 en què nosaltres varem votar en 
contra;  per aquests dos motius, per la falta de diàleg o de consens que tenim en la 
manera de fer que nosaltres hi estem en contra, el nostre vot serà negatiu. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
El seu vot serà negatiu, però, nosaltres ens haguéssim pogut limitar a donar una 
explicació dels tres preceptes legals i passar a la votació; en canvi, el Sr. Pau 
Comas i jo mateix hem volgut donar una explicació sobre aquestes al·legacions. 
 
Sr. Nom Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Aquestes són les nostres al·legacions perquè nosaltres creiem amb el que hem dit 
sobre la necessitat de debatre alguns elements i alguns models. Per tant, som 
insistents amb el cartipàs i seguirem insistint en poder debatre aquestes coses. 
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Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles: 
El nostre vot serà afirmatiu seguint amb coherència l’actitud que hem pres durant 
aquests últims mesos de pactar amb l’equip de govern el que bonament hem 
pogut, tant amb les Ordenances Fiscals com amb els Pressupostos.  Per tant amb 
coherència amb la nostra actitud d’aquests últims temps votarem afirmativament. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Resolució d’al·legacions i aprovació 
definitiva del Pressupost General de la Corporació Municipal per a l’exercici 2017,  
essent la votació de 12 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts 
per Banyoles) i 2 vots en contra (grups municipals: CUP i ICV-IdB). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió plenària, els dóna les gràcies per la seva assistència 
i els desitja una bona sortida i entrada d’any. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 13 
h 20 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària Accidental per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,      La Secretària Accidental, 
 
 


