
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 
D´OCTUBRE DE 2019 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15h de la tarda, del dia 28 
d’octubre 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, Anna Tarafa Güell, i dels Regidors/es, Albert Tubert Yani, 
Clàudia Massó Fontàs, Gemma Feixas Mir, Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez 
Bosch, David Carbajal Carbonell, Meritxell Satorras Català, Albert Masdevall 
Palomo, Non Casadevall Sala, Jana Soteras Melguizo i Quim Callís Fernández.  

 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
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 

1.1. -Aprovació de les següents actes : Ple ordinari 30 de setembre de 
2019. Ple 14 d'octubre Extraordinari i urgent. Ple 15 d'octubre 
Extraordinari. 

S’aproven per unanimitat.  

El Sr. Alcalde, llegeix el següent manifest del Dia Mundial de la Salut 
Mental 2019.  

“MANIFEST DIA MUNDIAL SALUT MENTAL 2019 

“Parlar i escoltar, salva vides” 

 El suïcidi és la primera causa de mort entre els joves. 

 Al 2017 quasi 500 persones van morir per suïcidi al nostre país. 

 Al món hi ha una mort per suïcidi cada 40 segons. 

 Per cada mort, 6 persones supervivents necessiten acompanyament. 

 Hi ha 20 temptatives per cada suïcidi consumat. 

Aquestes xifres ens esborronen a tots i totes i ens fan prendre consciència que la 
mort per suïcidi és, avui, un problema molt més gran del que la nostra societat ha 
estat disposada a admetre. Tenim el deure de construir una societat on les 
persones sentin que tenen vides que val la pena de viure. 



 
 
 
 

 

Però malgrat aquestes dades esfereïdores, la ciutadania encara no en som 
conscients. Hem de ser capaços i capaces de parlar-ne obertament. No tenir por 
a explicar com et sents i fer una escolta activa ajuden a trencar amb l’aïllament i 
facilita el suport de la família i les amistats. 

La prevenció del suïcidi, per tant, requereix d’estratègies integradores que englobin 
el treball a nivell individual, de la comunitat i de les institucions. Cal la participació 
de totes i tots per assolir reformes socials i polítiques eficaces. Tot i que hi ha 
algunes iniciatives que caminen cap a la prevenció, avui Catalunya encara no té 
un pla de prevenció global. 

Avui constatem de nou que quan parlem de salut mental parlem d’un gran volum 
de població, de moltes persones, que els factors socials de risc influeixen 
enormement, que la salut mental de la ciutadania ha d’esdevenir una prioritat de 
les polítiques públiques i que encara estem molt lluny de donar-hi la resposta i 
recursos que la salut mental es mereix. 

Com a associacions, com a societat civil organitzada, persones i famílies 
preocupades per garantir oportunitats en salut mental, amb un ampli coneixement 
de les necessitats i del què ens cal per recuperar-nos, hem treballat sempre amb 
l’objectiu de crear espais de suport individual i col·lectiu. 

Un bon exemple n’és el projecte Activa’t per la Salut Mental, implementat des de 
fa quatre anys a 13 municipis de Catalunya. Un projecte que, sens dubte, ha 
contribuït a millorar l’accés a la informació, la formació i el suport mutu, i ha 
generat mecanismes de suport social i comunitari. Un projecte que neix des de la 
base, que té en compte les nostres necessitats i que ens està donant grans 
resultats. 

Tenim alhora un gran tresor, un moviment associatiu que s’articula incansable 
per garantir suports a les persones, que ofereix serveis molt valuosos, que 
acompanya, contribueix i suma dins de la xarxa d’atenció a la salut mental i que 
necessita ser reconegut com a tal i rebre els suports adients. 

Des de l’associacionisme tenim un compromís ferm de continuar treballant en 
aquesta direcció i en xarxa amb tots els serveis i recursos de l’àmbit sanitari, social 
i educatiu. Per tot això, demanem: 

 La posada en marxa de polítiques públiques i plans d’acció de totes les 
administracions per prevenir el suïcidi i crear un Pla Nacional de 
Prevenció de la mort per suïcidi, amb la inversió necessària per 
desenvolupar-lo. 

 Més reconeixement i suport a la xarxa associativa perquè puguem 
continuar participant i desenvolupant aquesta tasca des de i amb la 
comunitat. Aquest és un element cabdal per poder continuar generant 
xarxes de suport. 

 L’impuls de polítiques específiques per salut mental des de tots els 
departaments: educació, salut, treball, afers socials, justícia… amb la 



 
 
 
 

 

inversió i la coordinació adient entre elles. Per seguir treballant 
fermament per un model comunitari d’atenció a la salut mental. 

 La continuïtat i implementació del projecte Activa’t per la salut 
mental, un projecte que sabem cabdal per a les persones i les famílies. 

Volem treballar conjuntament per assolir aquests compromisos, perquè només 
així, avançarem cap a una societat plena i igualitària. “.  

 

1.2. - Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 23 
de setembre de 2019 al 17 d’octubre de 2019. 

 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2019DECR004457, de 23 de setembre de 2019, al núm. 
2019DECR004925, de 17 d’octubre de 2019, accessibles des de la Carpeta del 
Regidor en format digital. 
 
Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat 
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=295.0&endsAt=305.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=295.0 
 
 
 

1.3. - Donar compte al ple de la Corporació del nombre de llocs de treball 
reservats a personal eventual. 

  
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 
la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 
 
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 
 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 4 de juliol de 2019, 
va determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 
corporatiu 2019-2023, era d’un. 
 



 
 
 
 

 

Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i l’última 
publicació al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.138 de 18 de juliol de  
2019. 
  
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 
 
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. 

Donar compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel 
mandat corporatiu 2019-2023 és d’una, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni 
Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació.  

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a : 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=305.0&endsAt=325.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=306.0 
 
 
 

1.4. -Donar compte de l'informe de morositat 3r trimestre de 2019. 

Us comunico que el Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 28 d´octubre 
de 2019, adoptà, entre d’altres, el següent acord: 

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 
la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
 
Donar compte de l’informe, corresponent al 3r trimestre de 2019, elaborat 
pel Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les 
mesures de lluita contra la morositat. 
 
Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  



 
 
 
 

 

 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=325.0&endsAt=335.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=326.0 
 
 
 

 

1.5. - Cartipàs Municipal: Modificació del règim de dedicació i retribucions 
d'una Regidora. 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Banyoles, en sessió extraordinària celebrada el 
dia 4 de juliol de 2019 va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
“Primer. Disposar que la 2a. Tinent d’alcalde Sra. Ester Busquets Fernández 
exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, de conformitat amb el que 
disposa l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 14/2000, 
de 29 de desembre, fixant per aquest càrrec una retribució de 3.571,43 € 
mensuals, per 14 pagues a l’any, amb efectes de l’endemà de la data d’atorgament 
d’excedència laboral per ocupar càrrec públic per part de l’Ajuntament de Girona.  
A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 
la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials de la Seguretat Social”. 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en sessió extraordinària del 
dia 9 de setembre de 2019, modificat en sessió ordinària del dia 25 de setembre de 
2019, va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 
“Establir que la Sra. Ester Busquets Fernández, consellera de Benestar Social de la 
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial del 40% de la jornada 
(...)”. 
 
Vista la certificació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany en la que s’acredita que 
la dedicació parcial de la consellera comarcal de Benestar Social té efectes a partir 
del dia 10 de setembre de 2019. 
 
Vist que la percepció de retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en 
règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució 
amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, 
organismes i empreses que en depenen i, també, amb les indemnitzacions que 
s'estableixen en l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en 
els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques. 
 



 
 
 
 

 

Vist que, per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes 
retribucions estarà sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
 
Vist que la quantia i condicions de les retribucions dels regidors les ha de fixar el 
Ple de la corporació i publicar en el tauler d’anuncis i en el butlletí oficial de la 
província, de conformitat amb el que disposa l’apartat 5 de l’esmentat article 75 de 
la LRBRL. 
 
Vist el que disposen els articles 75 de la LRBRL; 166 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i els articles 88 a 92 del ROM. 
 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

Primer. Deixar sense efectes el punt primer de l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament referent al règim de dedicació exclusiva de la Regidora Sra. Ester 
Busquets Fernández, amb efectes del dia 9 de setembre de 2019. 
 
Segon.  Disposar que la 2a. Tinent d’alcalde Sra. Ester Busquets Fernández 
exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació parcial, de conformitat amb el que 
disposa l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 14/2000, 
de 29 de desembre, fixant per aquest càrrec una retribució de 2.142,86 € 
corresponents al 60% de 3.571,43 € mensuals, per 14 pagues a l’any, amb efectes 
del dia 10 de setembre de 2019. 
 
A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de 
la Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials de la Seguretat Social”. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Regidora interessada fent constar que s’entendrà 
acceptat aquest règim de no manifestar-se al respecte dins del termini de les 24 
hores següent a la notificació de l’acord. 
 
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de 
la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  



 
 
 
 

 

 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=335.0&endsAt=383.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=336.0 
 
 
 
Resultat de la votació: Cartipàs Municipal: Modificació del règim de 
dedicació i retribucions d'una Regidora. 9 vots a favor, (grup municipal, 
JuntsXCat). 7 vots en contra, (grups municipals ERC-Junts per Banyoles i 
Sumem Banyoles-Alternativa municipalista). 1 Abstenció, (grup municipal 
Convivència i Progrés). S’aprova per majoria. 
 

2.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

2.1. -Aprovació de les Ordenances Fiscals pel 2020. 

De conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 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 estableixen el procediment per a l’aprovació i/o modificació de 
les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Vista la Secció 3a. del Capítol II del Títol II del Text Refós de la Llei de les Hisendes 
Locals, que conté la normativa reguladora dels impostos municipals i estableix els 
tipus impositius mínims i màxims aplicables a cada impost. 
 
Atès que des de l’exercici 2012 no s’han incrementat en aquest ajuntament els 
tipus impositius i les tarifes dels tributs municipals, tot i l’increment dels costos dels 
serveis, es proposa l’increment del tipus impositiu de l’IBI en el 4%, així com les 
tarifes de la resta de taxes municipals a l’entorn del 3,5 % arrodonit. 
 
En aquest període l’IPC acumulat d’agost de 2012 a agost de 2019 ha estat del 
4,7% a Espanya i del 6,7% a Catalunya.  
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i per la Intervenció municipals. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

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

 
(.../...) 
 
 
QUART.- Aprovar provisionalment 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 € 

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 provisionalment 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 provisionalment 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 
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 provisionalment 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:  
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 

d’ordres d’execució 150,00 € 
 
 
VUITÈ.- Aprovar provisionalment 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 provisionalment 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 provisionalment 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 
 11.4. Taxa per ocupació de la via pública amb quioscos, casetes i altres 

instal·lacions de venda ambulant 
 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 provisionalment 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 provisionalment 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 

  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. 

 
TRETZÈ.- Aprovar provisionalment 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 € 

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 provisionalment 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 0,76 € 



 
 
 
 

 

elements sense tall de circulació del carrer o via, 
satisfaran per m2 d’ocupació i dia: 

 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 
limitat o no de vehicles, satisfaran per m2 d’ocupació i 
dia: 0,83 € 

 
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.- Exposar al públic durant un termini de 30 dies hàbils els presents 
acords, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, exposició al Tauler 
d’Anuncis i inserció d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, a fi 
que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es formulin reclamacions, els acords 
provisionals seran elevats automàticament a definitius sense necessitat d’adoptar 
cap altre acord. 
 
 
SETZÈ.- En cas que aquest acord provisional sigui elevat a definitiu, publicar les 
modificacions de les ordenances fiscals al Butlletí Oficial de la Província i editar 



 
 
 
 

 

un text refós que reculli el conjunt de normes tributàries vigents a Banyoles per a 
l’exercici 2020 i posteriors. 
 
 
DISSETÈ.- 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. 
Plànol 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. 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=383.0&endsAt=384.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=384.0&endsAt=1726.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=385.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=397.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=534.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=703.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1226.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1282.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1436.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1545.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1650.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1692.0 
 
 
 

Resultat de la votació: Aprovació inicial de la modificació de les 
Ordenances fiscals per a l’exercici 2020. 9 vots a favor, (grup municipal 
JuntsXCat). 8 vots en contra, (grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, 



 
 
 
 

 

Sumem Banyoles- Alternativa municipalista i Convivència i Progrés). 
S’aprova per majoria.  
 
2.2. -Aprovació Modificació de crèdits 46/2019 I Reconeixement 
Extrajudicial de crèdits  

Vist l’informe emès pel responsable del contracte de neteja dels equipaments 
municipals en virtut del qual informa d’un seguit d’obligacions corresponents a 
serveis de neteja prestats a la Corporació dins l’any 2017 i que no van ser facturats 
pel contractista. 
 
Atès que les esmentades obligacions no es van poder reconèixer dins l’any 
pressupostari coincident amb l’any de la prestació i, per tant, cal procedir a 
l’aprovació del corresponent reconeixement extrajudicial de crèdits per tal de 
reconèixer les obligacions d’un exercici anterior. 
 
Atès que cal prèviament aprovar una modificació de crèdits per tal de dotar de 
consignació pressupostària suficient per a fer front al reconeixement extrajudicial 
dels crèdits abans esmentats. 
 
Vist que aquestes despeses estan degudament acreditades i conformades per les 
àrees corresponents i, per tant, correspon la seva aprovació, amb el següent detall: 
 

NIF Creditor Concepte Import 
Aplicació 

pressupostària 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA 

NETEJA OFICINA DE TURISME – 
GENER 2018 

670,95 60.43200.22700 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA  

NETEJA NOVA SEU DE LA POLICIA 
LOCAL AMPLIACIÓ  – ANY 2017 

2.765,23 33.13000.22700 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA  

NETEJA ESCOLA CAMINS – 
AMPLIACIÓ – ANY 2017 

8.322,15 42.32314.22700 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA  

NETEJA WC PÚBLICS – DESEMBRE 
2017 

63,61  31.15330.22700 

  
TOTAL FACTURES 11.821,94 

 

 
Vist l’informe d’Intervenció de data 15 d’octubre de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 
7a. de les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist el que disposa l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria 
pressupostària, relatiu al mecanisme del reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
Vist el dictamen de la Comissió d’Hisenda i Serveis Econòmics. 
 
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 46/2019, per 
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 



 
 
 
 

 

Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següent quadre: 

ESTAT DE DESPESES 
Org. Programa Econòmica  BAIXES ALTES 

31 15330 22700 
Vies Públiques. Contr. Prestació 
servei neteja   63,61 

33 13000 22700 
Policia Local. Contr. Prestació servei 
neteja  2.765,23 

42 32314 22700 
Escola Camins. Contr. Prestació 
servei neteja  8.322,15 

60 43200 22700 
Prom. Turística. Contr. Prestació 
servei neteja oficina de Turisme  670,95 

11 92901 50000 
Fons de contingència. Fons de 
contingència 

-
11.821,94  

 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement i liquidació de despeses de l’exercici 2017 i 2018  
segons la relació següent i per import total de 11.821,94 euros amb aplicació a les 
partides del pressupost 2019 que hi consten, en el moment d’existència de crèdit 
disponible: 
 

NIF Creditor Concepte Import 
Aplicació 

pressupostària 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA  

NETEJA WC PÚBLICS – DESEMBRE 
2017 

63,61  31.15330.22700 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA  

NETEJA NOVA SEU DE LA POLICIA 
LOCAL AMPLIACIÓ  – ANY 2017 

2.765,23 33.13000.22700 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA  

NETEJA ESCOLA CAMINS – 
AMPLIACIÓ – ANY 2017 

8.322,15 42.32314.22700 

A79384525 ILUNION LIMPIEZA  Y 
MEDIOAMBIENTE, SA 

NETEJA OFICINA DE TURISME – 
GENER 2018 

670,95 60.43200.22700 

  
TOTAL FACTURES 11.821,94 

 

 
Tercer .- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 
per capítols. 
 
 
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1726.0&endsAt=1776.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1726.0 
 



 
 
 
 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1740.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1765.0 
 
 
 
 
Resultat de la votació: Modificació de crèdits 46/2019 i reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 9 Vots a favor, (grup municipal, JuntsXCat ). 8 
Abstencions,( grups municipals, ERC-Junts per Banyoles,  Sumem 
Banyoles-Alternativa municipalista i Convivència i Progrés ). S’aprova per 
majoria.  
 

2.3. -Aprovació Modificació de crèdits 47/2019, per transferència entre 
partides. 

Vista la necessitat de modificar crèdits de diferents partides de Pressupost 2019, 
per transferències entre partides, en relació a diferents projectes d’inversions 
financerament sostenibles, d’import 79.468, 17€.  
 
Vista la necessitat de redistribuir les consignacions de les Inversions Financerament 
Sostenibles per dotar de consignació el projecte de Rehabilitació de l’edifici del Tint 
i el projecte de Climatització dels equipaments municipals: L’Auditori i La Factoria 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal.  
 
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 47/2019, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següent quadre: 
 

 

Org. Pro. Eco. Descripció ALTA BAIXA 

21 17100 61915 
Parcs i Jardins. Parc de la Draga (IFS 
2019)  -8.475,87 

21 17200 61901 
Millora Medi Ambient. Rec Major (IFS 
2019)  -70.992,30 

40 33300 68201 
Equipaments culturals. Rehabilitació 
edifici el Tint (IFS 2019) 20.900,00  

40 33300 63301 
Equipaments culturals. Climatització 
equipaments culturals (IFS 2019) 58.568,17  

      TOTAL 79.468,17 -79.468,17 



 
 
 
 

 

 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1776.0&endsAt=1955.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1777.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1784.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1814.0 
 
 
Resultat de la votació: Modificació de crèdits núm.  47/2019 per 
transferències entre partides. 9 vots a favor, (grup municipal, JuntsXCat). 
8  Abstencions, (grups municipals, ERC-Junts per Banyoles,  Sumem 
Banyoles-Alternativa municipalista i Convivència i Progrés). S’aprova per 
majoria.  
 

3.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

3.1. -Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit 
de la regulació general d’usos a la zona centre comercial.  

 
Vista la proposta de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles que té per objecte modificar les condicions que regules els 
usos admesos a la zona centre comercial amb l’objectiu d’ampliar el ventall d’usos 
permesos permetent també els usos comunitaris, terciaris i de serveis, la dotació, 
redactat per l’arquitecta municipal Sra. M. Dolors Casanovas i Voltà. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic emès  per la Cap del servei d’urbanisme i l’arquitecta 
municipal, signat en data 23 d’octubre de 2019, obrant a l’expedient.  
 
Vist l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que preveu que el plans 
d’ordenació urbanística municipal es poden modificar per introduir canvis en les 
seves determinacions sempre que no comportin la seva revisió en els termes de 



 
 
 
 

 

l’art. 95 i que la tramitació de les modificacions s’haurà de subjectar al mateix 
procediment que la seva formació.  
 
Atès que l’adopció del present acord en matèria d’aprovació de planejament 
urbanístic és competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i els articles 53.2 c) i 
114.3 K) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit de la regulació general d’usos a la zona centre comercial, redactada 
per  l’arquitecta municipal Sra. Ma. Dolors Casanovas i Voltà. 
 
SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial A INFORMACIÓ 
PUBLICA d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament, informe 
als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els qual l’han 
d’emetre en el termini  de 1 mes. 
 
TERCER.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la  Modificació Puntual del  Text 
refós del Pla General d’ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin 
una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que 
s’acompanya.  
 
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa  l’article 102.4 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran 
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per 
la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2532.0&endsAt=3107.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2532.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2540.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2675.0 



 
 
 
 

 

 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2805.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2927.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2970.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3039.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3059.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3076.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3077.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3090.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3097.0 
 
 
 
 
Resultat de la votació: Aprovació inicial de la modificació puntual del TR 
del PGOU a l’àmbit de la regulació general d’usos a la zona centre 
comercial. 11 vots a favor, (grups municipals JuntsXCat, Sumem Banyoles-
Alternativa municipalista). 6 Abstencions, (grups municipals, ERC-Junts 
per Banyoles i Convivència i Progrés). S’aprova per majoria.  
  

3.2. -Aprovació de l'avantprojecte del Museu Arqueològic Comarcal de 
Banyoles - MACB, redactat per els arquitectes J.M.C, J.C.F I M.R.G. 

Vista la modificació de l’avantprojecte del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
– MACB, signat pels arquitectes J.M.C, J.C.F,i M.R.G. de data abril de 2019, amb un 
pressupost total de 1.472.870,93 €. 

Vist l’informe tècnic i jurídic emès  per la Cap del servei d’urbanisme i l’arquitecta 
municipal, signat en data 22 d’octubre de 2019, obrant a l’expedient.  

El cost global de les obres i les instal·lacions museogràfiques pendents per a la 
finalització del MACB s’estimen en: 



 
 
 
 

 

Cost total de les obres pendents 1.472.870,93 € 

Honoraris tècnics redacció projecte executiu 46.030,42 € 

Honoraris tècnics redacció projecte d’instal·lacions+dó instal 20.033,87 € 

Honoraris tècnics legalització d’instal·lacions 5.000,00 € 

Honoraris redacció Estudi de seguretat i salut 4.833,19 € 

Honoraris tècnics Dó obra+dó execució  48.331,93 € 

Coordinació seguretat i salut en fase d’obra 10.218,75 € 

Museografia 606.609,00 € 

COST TOTAL PENDENT 2.213.928,09 € 

 

La superfície total del MACB és de 2.359,95 m2. 

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

Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

APROVAR l’avantprojecte del museu arqueològic comarcal de Banyoles, signat pels 
arquitectes J.M.C, J,C,F i M.R.G, d’acord amb l’informe tècnic i jurídic emès per la 
Cap dels Serveis d’Urbanisme i l’arquitecta municipal, signat en data 22 d’octubre 
de 2019,  obrant a l’expedient. 

El projecte executiu que desenvoluparà aquest avantprojecte en tot cas haurà de: 

- Contemplar un pla d’etapes per a l’execució de les obres. 
- Contemplar el control arqueològic durant les actuacions que afectin el subsòl, com ara 

l’ampliació de l’edifici de nova planta al pati de migdia, pas d’instal·lacions... 
- Estudiar i definir l’acabat de la façana posterior de la nova edificació del pati de migdia, que 

haurà de ser de tons similars a la resta de la muralla. 
- Estudiar la conveniència de la instal·lació dels paviments tècnics que contempla l’avantprojecte. 
- Estudiar el sistema de climatització més convenient per a l’equipament. 
- Contemplar la justificació de tota la normativa urbanística i sectorial aplicable. 

 

 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3107.0&endsAt=3543.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3108.0 
 



 
 
 
 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3120.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3200.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3297.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3342.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3373.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3450.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3500.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3507.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3517.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3527.0 
 
 
 

Resultat de la votació: Aprovació de l’avantprojecte del Museu Arqueològic 
Comarcal de Banyoles–MACB. 15 vots a favor, (grups municipals, 
JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles i Convivència i Progrés). 2 
Abstencions,(grup municipal Sumem Banyoles-Alternativa municipalista). 
S’aprova per majoria. 

3.3. - Aprovació definitiva del Pla Director de la Bicicleta. 

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 25 de març de 2019 va 
adoptar, entre d’altres l’acord d’aprovar inicialment el Pla director de la Bicicleta, 
redactat per l’ASSESSORIA D’INFRAESTRUTURES I MOBILITAT, S.L.  

En el propi acord es va disposar sotmetre el projecte a informació pública, amb 
audiència als interessats, pel termini de 30 dies per presentar reclamacions i 
suggeriments mitjançant la publicació dels edictes corresponents en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona nº 75 de 16 d’abril de 2019, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya nº 7854 de 15 d’abril de 2019 i en el diari El Punt del dia 



 
 
 
 

 

18 d’abril de 2019. Tanmateix es va publicar en el tauler d’anuncis de la Corporació 
i en el Portal de Transparència. 

Durant el referit període d’exposició publica del projecte es van presentar 
al·legacions per part del Grup Municipal ERC en data 27 de maig de 2019 
E2019009385 I per part del Grup Municipal CUP BANYOLES en data 31 de maig de 
2019 (E2019009714). 

Tanmateix es va sol·licitar informe al Departament de Territori i Sostenibilitats com 
a autoritat territorial competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport. 

En data 5 de juny de 2019 E2019010076 es rep informe del Consorci de Transport 
Públic de l’Àrea de Girona, el qual obra a l’expedient. 

Vist el document de resposta a les al·legacions presentat per el Sr. J.A.M.G,  en 
representació d’Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L. en data 29 de juliol de 
2019 E2019013742, obrant a l’expedient. 

Per tot l’anterior el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per part del 
Grup Municipal ERC en data 27 de maig de 2019 E2019009385 i la presentada per 
part del Grup Municipal CUP BANYOLES en data 31 de maig de 2019 
(E2019009714), en base a l’informe emès per l’Assessoria d’Infraestructures i 
Mobilitat, S.L. i que s’aprova a efectes de motivació. 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla director de la Bicicleta, redactat 
per l’Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L.   

TERCER.- DISPOSAR la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3543.0&endsAt=4370.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3543.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3550.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3598.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3676.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3694.0 



 
 
 
 

 

 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=3945.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4160.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4200.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4282.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4355.0 
 
 
 

Resultat de la votació: Aprovació definitiva del Pla Director de la Bicicleta. 
9 Vots a favor, (grup municipal, JuntsXCat). 8 Abstencions, (grups 
municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 
municipalista i Convivència i Progrés).  

3.4. -Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU per a 
la dotació d'un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i Carrer 
Divina Pastora, 38 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 29 de juliol de 
2019 va aprovar inicialment la modificació puntual del TR del PGOU per a la dotació 
d’un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i Carrer Divina Pastora, 38, 
redactat per l’arquitecta municipal Sra. M. D.C.V. 
 
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 8 d’agost de 
2019, en el BOP nº 160 de 21 d’agost de 2019, en el tauler d’edictes de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el 
referit període es presentessin al·legacions de cap tipus. 
 
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento en data 2 d’agost de 2019 (S2019008623). 
 
Vist que la modificació puntual de les Disposicions Transitòries del Text Refós del 
PGOU de Banyoles aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
en sessió de 22 de juny de 2016 (DOGC 7203, de data 12 de setembre de 2016), 
entre d’altres aspectes, incorpora la Disposició addicional segona en el planejament 
general del municipi, la qual conté les determinacions normatives en matèria de 
servituds aeronàutiques, i incorpora entre els plànols d’ordenació del planejament 
general del municipi els plànols de les servituds d’operació de les aeronaus. 



 
 
 
 

 

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

Per tot l’anterior, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:   

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del TR del 
PGOU per a la dotació d’un equipament públic al Carrer Jacint Verdaguer, 17 i 
Carrer Divina Pastora, 38, redactat per l’arquitecta municipal Sra. M. D.C.V. 
 
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1956.0&endsAt=2532.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1957.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=1970.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2026.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2167.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2245.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2255.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2287.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2309.0 
 
https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=2405.0 
 
 



 
 
 
 

 

Resultat de la votació: Aprovació de l’avantprojecte del Museu Arqueològic 
Comarcal de Banyoles–MACB. 9 Vots a favor, (grup municipal, JuntsXCat). 
5 Vots en contra, (grup municipal, ERC-Junts per Banyoles ) 3 Abstencions, 
(grups municipals,  Sumem Banyoles-Alternativa municipalista i 
Convivència i Progrés). S’aprova per majoria.  

 

4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

5.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 

5.1.-Precs i Preguntes:  

 

El debat d’aquest punt, el podeu visionar a :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4375.0&endsAt=6548.24 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4375.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4385.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4421.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=4761.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5055.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5120.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5240.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5260.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5275.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5417.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5542.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=5999.0 



 
 
 
 

 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=6369.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856ded80ea016dfc9e81d0
0000?startAt=6486.0 

 

 
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 
21:05h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 

 


