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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 31 
D’OCTUBRE DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 31 d’octubre 
de 2016, 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, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch 
Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert 
Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna 
Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra 
Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
Intervé el Sr. Alcalde  donant el bon vespre a tothom. 
I els diu:  “Anem a començar aquesta sessió plenària del dia d’avui. 
En tot cas, començarem donant el condol al Regidor, Sr. Albert Tubert, ja que la 
seva tia, la Dolors Pagès, viuda de l’Enric Tubert, ahir ens va deixar.”  
 
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: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 26 de setembre de 2016 ordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 26 de setembre de 2016 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 19 
de setembre al 21 d’octubre de 2016. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació les Resolucions d’Alcaldia que corresponen 
del núm. 2016.2504, de 19 de setembre de 2016, al núm. 2016.2900, del 21 
d’octubre de 2016. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2016.2883, de 20 d’octubre 
de 2016, sobre la creació del Consell de Barri de Can Puig. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació el Decret d’Alcaldia núm. 2016.2883, de 
data 20 d’octubre de 2016, que a continuació es transcriu: 

“Atès que l’article 82 del Text Refós del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Banyoles disposa que : “ 1.L’Ajuntament podrà crear consells de 
participació per fomentar la participació dels ciutadans. Els consells agruparan 
persones o entitats especialitzades en el sector d’activitat municipal a la que 
correspongui el consell. 
2.L’objecte dels consells de participació és el d’estimular i canalitzar la participació 
dels ciutadans i de les seves associacions en la gestió dels afers municipals.3.Les 
facultats dels consells de participació es limitaran en termes generals, al debat i 
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informació dels assumptes que li siguin sotmesos per l’Ajuntament, i l’elevació de 
propostes relatives als afers que constitueixen el seu àmbit d’ actuació. 
Atès que en virtut de l’acord de Ple de data 25 de novembre de 2013, es va aprovar 
inicialment el Reglament de funcionament intern dels Consells de Barri, publicant-se 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, número 26, del dia 7 de 
febrer de 2014. 
Atès que els Consells de Barri són òrgans de participació sectorial en relació amb 
els àmbits d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la 
finalitat d’integrar la participació municipal que per llur naturalesa ho permetin, 
amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els 
assumptes municipals. 
Atès que els Consells de Barri són consells de participació que tenen caràcter 
consultiu, de formulació de propostes i suggeriments, amb l’ objectiu de facilitar la 
participació ciutadana i l’intercanvi d’ informació entre la ciutadania i l’Ajuntament, 
amb l’objectiu final d’adequar al màxim possible les polítiques públiques a les 
necessitats de la població. 
Atès que segons el que preveu l’article 3 del Reglament de funcionament dels 
Consells de Barri, en relació al que preveu l’article 82 del ROM : “La creació de nous 
consells i qualsevol modificació respecte al seu àmbit territorial, correspondrà a 
l’Alcalde, que n’informarà al Ple. 
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació la creació progressiva de Consells de 
Barri, per tal de que tots els veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat puguin 
participar d’una manera propera en els assumptes municipals. 
Atès que s’ha vist la necessitat de que el barri de Can Puig disposi d’un consell de 
barri propi per tal de facilitar el contacte municipal amb els seus veïns i veïnes. 
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 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, aquesta Alcaldia-Presidència 
DECRETA: 
Primer.- Crear el Consell de Barri de Can Puig. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària de la 
Corporació.” 
 
El Sr. Alcalde els diu que, es crea el Consell de Barri de Can Puig com ja havíem 
anunciat, i que en aquesta propera ronda ja començaran a reunir-se. 
 
Parla el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
“Només per deixar constància que tot i que hem estat molt pesats en demanar 
consells de barri, quan se’n fa un que ens hi sentim còmodes com el de Can Puig, 
doncs, felicitar la decisió de l’equip de govern;  i, que no parem de crear consells de 
barri. 
Així com també som crítics, també, ens agrada felicitar el que està bé. Per tant,  
felicitats i gràcies.” 
 
El Sr. Alcalde  li dóna per gràcies. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
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1.4.- Donar compte de l’Informe d’Avaluació tramès al MINHAP 
corresponent al 3r.  trimestre 2016 d'execució pressupostària. 
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Atès que la informació del 3r. trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de 
2016 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a 
ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 31 d’octubre de 
2016. 
Es proposa: 
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a 
la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 3r. trimestre de 
2016 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany: 

• Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
“També donem compte de l’informe d’avaluació del tercer trimestre d'execució 
pressupostària que avui ha estat enviat al Ministeri de les Administracions 
Públiques, i, que segons l’Informe d’Intervenció compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
Per tant, com que avui s’ha enviat i havent-hi Ple avui, doncs, en donem compte 
avui mateix.”  
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
El Sr. Alcalde els diu que, els dos primers punts d’aquesta comissió, els 2.1.) i 
2.2.) els passaríem de manera conjunta. 
Val a dir que això es va aprovar inicialment i provisionalment per aquest plenari, i, 
es va aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme.  Per tant, ara aquí 
només cal la seva publicació ja que tots els tràmits s’han fet. 
 
2.1.- Verificació del Text Refós de la modificació puntual del Text Refós del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni. 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 25 de gener de 2016 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar provisionalment la modificació puntual del 
Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per 
l’arquitecta MDCV. 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de juny de 
2016 va acordar aprovar definitivament la modificació del Pla General esmentada, 
supeditant-ne la publicació a la presentació d’un text refós amb la incorporació d’un 
seguit de prescripcions. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
VERIFICAR el Text Refós de la modificació puntual del Text Refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, promogut 
per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecta MDCV, el qual inclou les 
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prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 22 
de juny de 2016. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Verificació del Text Refós de la 
modificació puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles 
a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, essent la votació de 9 vots a 
favor (grup municipal: Convergència i Unió), 2 vots en contra (grup municipal: 
CUP) i 6 abstencions (grups municipals, Junts per Banyoles i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
2.2.- Verificació del Text Refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 25 de gener de 2016 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar provisionalment el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactat per 
l’arquitecte JMC. 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 22 de juny de 
2016 va acordar aprovar definitivament el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, 
supeditant-ne la publicació a la presentació d’un text refós amb la incorporació d’un 
seguit de prescripcions. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
VERIFICAR el Text Refós del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, promogut per 
l’Ajuntament de Banyoles i redactat per l’arquitecte JMC, el qual inclou les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 22 
de juny de 2016. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Verificació del Text Refós del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni, essent la votació de 9 vots a favor (grup 
municipal: Convergència i Unió), 2 vots en contra (grup municipal: CUP) i 6 
abstencions (grups municipals, Junts per Banyoles i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
2.3.- Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic per 
a l’ordenació de l’àmbit del Monestir de Banyoles. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 27 de juny de 2016 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació del Pla 
Especial Urbanístic per a l’ordenació de l’àmbit del Monestir de Banyoles, promogut 
per la FUNDACIO BISBE TOMÀS DE LORENZANA i redactada per JA i MLL, 
Arquitectes.   
L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 132 de 12 de 
juliol de 2016, en el Diari El Punt del dia 14 de juliol de 2016, en el tauler d’edictes 
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de planejament en 
exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
Durant el referit termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions ni 
suggeriments. 
Tanmateix es van sol·licitar informe a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural 
de Girona i a la Direcció General d’Aviació Civil del Ministerio de Fomento. 
En data 30 d’agost de 2016 (RE 11287) es va rebre l’informe emès per la Direcció 
General d’Aviació Civil del Ministerio de Fomento i en data 7 d’octubre de 2016 (RE 
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13.299) es va rebre l’informe de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Pla Especial Urbanístic 
per a l’ordenació de l’àmbit del Monestir de Banyoles, promogut per la FUNDACIO 
BISBE TOMÀS DE LORENZANA i redactada per JA i MLL, Arquitectes.  
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
Intervencions. 
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme: 
“Després de la seva aprovació inicial i havent passat el període d’al·legacions sense 
que se n’hagi presentat cap, aquesta aprovació provisional ve condicionada per un 
seguit de prescripcions que han presentat tant els serveis tècnics del Consistori com 
la Comissió Tècnica Municipal del Nucli Antic i de Patrimoni Arquitectònic, com de la 
mateixa Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona. 
Aquestes prescripcions que incorporem en aquesta modificació serien les que 
determinaran el futur projecte que vol dur a terme la Fundació Bisbe Tomàs de 
Lorenzana. 
Ens encomanen que la normativa urbanística ha de determinar les condicions 
estètiques de l’edifici.  Cal aclarir certes alçades i augments de superfícies, cal 
adequar el sostre actual al de l’edificació d’un altell i ens obliga que la nova 
edificació es concentri a la banda nord-est, deixant alliberat el màxim tram de 
muralla que hi ha a la banda nord sud.  Deixar lliure el nivell sota la planta baixa 
per permetre el seu manteniment i la seva visualització.  
El projecte insisteix que s’ha de preveure enjardinament de la zona que quedi lliure  
l’edifici de les zones d’aparcament, i que s’haurà d’adequar tot a les troballes 
arqueològiques. I fa incís en resoldre l’accés des de la Ronda Monestir a 
l’aparcament per respectar les restes arqueològiques, una altra vegada. 
Resumint-ho tot plegat, la majoria d’aquestes prescripcions van encaminades a què 
l’edifici que s’ha de dissenyar a partir d’ara s’adapti al traçat de la muralla i a les 
restes arqueològiques que es puguin descobrir, i, que siguin preservades i en gran 
part, si és possible, visitables.”  
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
“A l’aprovació inicial Iniciativa ens varem abstenir, varem fer un parell de precs que 
estan recollits en l’acta i l’equip de govern va dir –ho recollim-. 
Però, quan anem en aquesta aprovació provisional no trobem que aquests precs 
s’hagin recollit.  En primer lloc, demanàvem no només el manteniment de les restes 
arqueològiques de la muralla sinó posar-les en valor, i, des del nostre punt de vista 
no pot ser quedant-se encaixades entre un edifici i un pàrquing. 
Nosaltres considerem que una de les dues coses s’havia d’haver reformulat per 
tenir més espai per a les restes arqueològiques. 
I, el segon punt que reclamàvem és que tot l’entorn del Monestir i de la Casa 
Espiritual s’obrís i fos una zona d’espai verd per al públic perquè al Centre de  
Banyoles només podem trobar com a zona verda, com a tal, la Muralla.  Per tant,  
aquesta zona possibilitava un espai verd bastant gran i que permetia la millora d’un 
dels pitjors carrers de Banyoles, el carrer Orient.  La muralla que delimita és una 
muralla nova, de mitjans del segle passat, però, podia permetre la creació d’un 
gran passeig. 
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Vist que no es contemplen les nostres dues propostes, vist que les modificacions 
que es fan són petites modificacions, ens veurem obligats a votar en contra de la 
proposta urbanística que presenten; no de la proposta de desenvolupar uns 
habitatges per a gent gran, tot i que estem contents de donar-hi contingut.” 
 
Sr. Albert Tubert: 
“Vostè ens reclama que posem en valor les restes arqueològiques.  En el projecte 
es demana que l’edificació es traslladi per alliberar al màxim la muralla, per tant, jo 
crec que això és posar en valor les restes arqueològiques.  Ens demana una zona 
d’espai públic, estem parlant d’un espai privat; tampoc sabem quin serà el projecte 
final.  Ara estem modificant un pla especial potser a la llarga tot i essent privat la 
gent el podrà visitar.  Per tant, jo crec que en aquest sentit s’ha tingut en compte.” 
 
Sr. Alcalde: 
“Estem dient el mateix. Vostè ha dit que aquesta seria una manera d’arreglar el 
Carrer Orient, en tot cas, al final pel que fa al projecte haurà de ser més viable.  
Per tant, no està renyida una cosa amb l’altra.” 
 
Sr. Joan Luengo: 
“Nosaltres creiem que hauríem de parlar de tota la peça, de tot el Monestir en el 
seu conjunt, però, clar allà hi anirà un edifici de dimensions bastant considerables 
que ocupa un gran verd que hi ha actualment.  Per això, nosaltres reclamaríem que 
en tot el conjunt fer-hi un -verd urbà obert-. 
Quant a les restes arqueològiques.  Sí que hi ha una millora de l’anterior projecte 
però que unes peces arqueològiques tan importants quedin sota un porxo no sabem 
si això és posar-ho en valor.  Aquests són els dubtes que ens generen.”   
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Vostè ha dit una cosa que l’ha encertada totalment, que -tenim una peça que té un 
verd en mal estat i que el tindrem en millor estat-, que el tema de l’ús públic ha de 
ser visitable, per tant, l’ha de tenir.  I, sobre el tema de les restes arqueològiques, 
jo em vaig comprometre que faria tot el possible per a la serva preservació. 
Tot això compleix amb el que varem dir.  En tot cas, aquest projecte anirà 
madurant.” 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
“Sense entrar en consideracions especifiques nosaltres votarem en contra perquè ja 
ho varem dir en un Ple anterior, que aquesta modificació havia d’anar 
acompanyada d’una reflexió més global. 
Varem analitzar el projecte i ja varem dir que no hi estàvem d’acord perquè torna a 
ser un pedaç més.  Per tant, els animem a fer una reflexió general per veure quan 
som capaços d’abordar el POUM.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Només li diré que pel que fa al POUM l’equip redactor ja començarà aviat a fer la 
seva feina. Properament el Sr. Jordi Congost, Cap de l’Àrea de Serveis Territorials, 
convocarà a cada grup municipal per ser a la comissió, per presentar a l’equip 
redactor i per començar amb aquestes reunions de treball.” 
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Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
“El nostre grup municipal en l’anterior Ple que es va presentar aquest projecte ja 
varem dir que no, per una sèrie de raons que volem tornar a dir. 
Nosaltres diem sí a un projecte de pisos socials, diem sí a aquell espai que ha de 
tenir una protecció arqueològica i un ús d’equipaments tal i com està establert,  
però, diem no a aquest projecte perquè ens sembla que hipoteca excessivament un 
espai molt sensible i important per la Ciutat.  Aquest projecte ja vetlla per 
conservar-lo però no perquè llueixi i se’n pugui gaudir a nivell de Ciutat. 
Són tot uns plantejaments diferents de l’equip de govern ja que s’hagués pogut 
intentar ubicar-ho en un altre lloc que no fos tan sensible com ho és aquest.  
També, creiem nosaltres que en tot aquest tema del Monestir hi ha hagut més 
generositat per part de l’Ajuntament que per part de la propietat.  Per tant, ens sap 
greu que s’hagi arribat a aquesta situació.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“No deferirem gaire del que varem dir fa alguns mesos.  Només afegir que sí és 
veritat que l’Ajuntament hi ha fet una inversió important, però, és que el Monestir 
és l’origen de la nostra Ciutat, per tant, ho havíem de preservar i ho hem fet. 
Aquest espai és un espai molt degradat en aquest moment per això que fer-hi pisos 
socials, conservant l’edificació pot ser molt important per la Ciutat de Banyoles.  
Aquest possible lluïment en funció del que s’hi farà ara podria haver arribat molt 
més tard, per això que l’ús que en pot fer la ciutadania del Monestir, tot i no essent 
òptim, pot ser molt més del que hi havia anys enrere.  Per tant, hem avançat i hem 
de mirar entre tots d’anar avançant en aquest àmbit.” 
 
Sra. Roser Masgrau: 
“Només per fer alguna precisió.  Quan parlava de generositat reconec la generositat 
de l’Ajuntament de Banyoles, el que no reconec és la tornada.  Això que quedi clar. 
Una altra qüestió, és evident que es preservaran les restes arqueològiques. En 
aquest cas ara no es veu res, però, ho taparem, aquesta és la qüestió.  
Un altre tema seria que aquest edifici hagués afectat només la Casa d’Espiritualitat, 
en canvi ara ocuparà més metres quadrats, més terreny, perdent espai verd i això 
no és bo per la Ciutat.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Entenc que per fer un bon equipament s’havia d’ampliar.  Però que, un cop s’han 
trobat les restes el que s’havia de fer era no edificar on han sortit les restes, i, això 
està garantir, per tant, aquí no hi veig el motiu el qual ha comentat.  
En tot cas, aquest projecte s’havia d’ampliar sí o sí perquè si s’havia d’enderrocar 
hagués estat molt més ampli, en canvi, aquest projecte manté l’edificació actual. 
I, aquest és l’esperit que tots volíem conservar.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació provisional de la modificació del Pla 
Especial Urbanístic per a l’ordenació de l’àmbit del Monestir de Banyoles, essent la 
votació de 9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 8 vots en contra  
(grups municipals, Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
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COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
3.1.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2017. 
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. 
Vist l’article 24 del Text Refós esmentat, que determina el procediment de fixació 
de l’import de les taxes municipals i vistos els informes tècnico-econòmics als quals 
fa referència l’article 25, corresponent a les tarifes modificades i que posen de 
manifest el cost previsible del servei o activitat que es prestarà.  
Vistos els informes emesos per la Secretaria i per la Intervenció municipals. 
La Regidoria de Serveis Econòmics, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

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 
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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, 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 4rt 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.  
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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 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 € 
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           .../... 
 

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 € 
   

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: 

.../... 
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“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. 
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 € 

 
.../... 

 
.../... 

 
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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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 

independent, per dia 300,00 € 
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 
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 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 € 
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. 
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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 € 
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.- 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. 
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CINQUÈ.- 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 2017 i posteriors. 
SISÈ.- Els presents acords entraran en vigor l’1 de gener del 2017 i mantindran la 
seva vigència fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
Intervencions. 
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis 
Econòmics: 
“Les Ordenances Fiscals per l’exercici 2017 no pateixen grans canvis pel que fa a 
les de l’exercici 2016, per tant, podem dir que es mantenen respecte a l’exercici 
anterior, tot i que amb la profunda i exhaustiva revisió que s’ha realitzat, es 
proposen un seguit de modificacions. 
 
- Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció 
Mecànica, es proposa un canvi en el percentatge de bonificació dels vehicles 
històrics deixant la bonificació del 100% als vehicles catalogats com a –històrics-.   
Són aquells que tenen la lletra –H- en la matrícula, amb una bonificació del 50% 
per aquells vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys i que tindran efecte les 
sol·licituds formulades a partir de l’1 de gener de 2017. 
- Pel que fa a l’ICIO, s’incrementa del 50 al 90% la bonificació sobre les obres 
d’adaptació d’edificis o instal·lacions per supressió de barreres arquitectòniques per 
afavorir l’accés a persones amb mobilitat reduïda.  La qual cosa ja s’estava duent a 
terme, tot i que no estava especificat en aquesta ordenança. 
- L’ordenança reguladora de la Taxa pel Servei de Distribució i Subministrament 
d’Aigua Potable, té un increment de l’1%, com ja varem explicar en les comissions 
informatives, a conseqüència del fons de solidaritat i del conveni que tenim amb 
l’empresa pel que fa a l’augment de l’1’5% del salari dels treballadors. 
- Respecte l’ordenança reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis i 
Activitats, es proposa un augment del percentatge de bonificació del 50 al 60% per 
les noves obertures de comerços.  I, se suprimeix la Taxa del Servei de Conservació 
del Cementiri ja que es crea una ordenança fiscal específica per aquest servei, la 
qual no provoca cap canvi en les tarifes. 
- Pel que fa a l’ordenança reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, es creen tres noves tarifes que fan 
referència als expositors de caixes davant establiments, instal·lació de venda de 
gelats o l’ocupació de via pública pel lloguer de bicicletes o elements recreatius.  
Això es fa perquè fins ara no existien tarifes específiques per aquests tipus 
d’ocupació. 
- I, tanmateix, es disminueix l’import de les dues tarifes relatives a edificis 
plurifamiliar de fins a 30 places.  
- I les altres modificacions que pateixen aquestes Ordenances Fiscals són 
motivades per canvis tècnics previstos per la llei, sempre, congelant totes les 
tarifes. 
 
Per tant, es continua complint amb el compromís d’aquest equip de govern de no 
augmentar la pressió fiscal als nostres ciutadans i ciutadanes, mantenint la bona 
situació de les finances municipals, i, fent una bona utilització dels recursos i no a 
costa d’augmentar impostos sinó amb una bona gestió de la dinamització.” 
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Parla el Sr. Alcalde: 
“Només per fer una observació. 
S’havia parlat si es podria incrementar el valor de l’IBI, però, com que no hi ha 
Pressupostos de l’Estat i ni llei d’acompanyament dels pressupostos el govern ha 
donat una moratòria fins el març.  Per tant, si llavors s’incrementessin els valors 
nosaltres podríem aprovar reduir el tipus, i, sinó quedaria igual que els exercicis del 
2016, del 2015 i del 2014.” 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
“Amb una frase seva podria fer l’explicació del nostre vot. 
És així, -Les Ordenances Fiscals del 2017 no pateixen grans canvis de les del 2016-
.  I jo li contestaria que el vot d’Iniciativa no pateix grans canvis del 2016, perquè 
ja sap quina és la nostra posició.  
Aquest vespre podria dir-li, vostè pot aplicar reduccions d’IBI als comerços que 
donen ocupació, pot crear ajudes a empreses o cases que aposten per energies 
renovables.  Vostè avui ens podria anunciar la creació d’un fons social per la 
tarificació social que tant desitgem en diferents impostos. Li podria fer un llistat 
enorme. 
També li podria dir que nosaltres no ho hauríem fet així i -quedar-me tan ample-. 
Nosaltres creiem que aquestes Ordenances Fiscals d’aquest any, des d’Iniciativa 
opinem que perdem una gran oportunitat. Per primer cop des de l’inici de la 
democràcia no hi ha, a dia d’avui, cap norma estatal que digui que les hem de pujar 
així.   Això dóna un marge de moviment a l’Ajuntament de Banyoles, no ho han 
aprofitat. 
Nosaltres els farem arribar una proposta perquè vostès ho estudiïn. 
Vostès diuen, -nosaltres no ho congelem perquè no volem augmentar la pressió 
fiscal-, però, vostès demanen que -tota la ciutadania s’apreti el cinturó de la 
mateixa manera-, cosa que nosaltres hi estem totalment en contra. 
Què haguéssim fet nosaltres i que d’altres ajuntaments estan fent ?.  Doncs, 
incrementar l’IBI de manera escalonada segons el valor cadastral del seus 
habitatges.  S’ha fet a Barcelona, tot i que és un Ajuntament molt gran, però, 
també, s’està estudiant i aprovant a molts Ajuntaments que són molt més petits 
que Barcelona. 
Nosaltres farem una al·legació en aquest sentit, demanant un increment gradual de 
l’IBI segons el valor cadastral.  Nosaltres no donarem suport a unes Ordenances 
Fiscals gairebé iguals que el 2016, que només redueixin en 3 o 4 euros algunes 
taxes o alguns impostos; com tampoc ho podem fer en unes ordenances que 
contemplen l’augment del preu de l’aigua cinc anys després d’un moviment en 
aquest Ajuntament de la venda d’unes canonades a canvi d’uns diners i a canvi 
d’unes inversions.    
Iniciativa, creiem oportú reclamar una auditoria a l’empresa Aigües de Banyoles per 
revisar l’acord que es va arribar el 2011 per tal de veure si s’està complint i per 
revisar tots els números, exhaustivament. 
Aquesta és la nostra opinió.  Les nostres propostes les farem arribar en forma 
d’al·legacions de les quals ja ens donaran resposta;  i, el nostre vot serà en 
contra.” 
 
Sr. Alcalde: 
“No he entès gaire res.  Quan ha dit, -perdem una gran oportunitat quan ara 
l’Estat...-, no sé què vol dir, les lleis no s’han canviat.  El govern està fa un any 
interinament i les lleis que hi havia són vigents.  Això és així. 
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Aquí no perdem cap oportunitat.  Aquí complim amb tot...  Fins i tot el Regidor l’ha  
trucat i vostè no n’ha volgut parlar abans.  Això s’ha de dir perquè no ens prengui 
per tontos -a nosaltres-...” 
 
Sr. Joan Luengo: 
“Li reclamo que retiri aquesta frase...!”  
 
Sr. Alcalde: 
“D’acord. La retiro. 
 
En tot cas, vostès no han volgut venir a parlar-ne. I abans de la comissió 
informativa tampoc.  
Vostè parla d’un IBI escalonat, això és il·legal, només el pot aplicar l’Ajuntament de 
Barcelona en virtut de la Carta Municipal, és una llei aprovada pel Parlament 
Espanyol, però que no la pot aplicar cap més Ajuntament de Catalunya. Per tant, 
l’Ajuntament de Banyoles no ho pot fer. 
Aquesta qüestió és una qüestió parlada amb la Intervenció Municipal i no només 
ara sinó en moltes altres ocasions. 
 
- I, li demana a la Interventora Municipal que si va errat que li agrairia que el 
corregeixi. - 
 
També, li vull recordar a vostè i a tots els Regidors i Regidores que estem en 
aquest plenari que sobre el valor cadastral varem decidir demanar al Ministeri 
d’Hisenda que s’apliqués sobre la totalitat del valor cadastral, i, vostè va dir que sí, 
no va dir més a uns o menys a d’altres.  Per tant, la tarificació de què parla no es 
pot fer. 
 
Sobre el preu de l’aigua.  Li vull recordar que el benefici és per a la Ciutat i no de 
no sé qui, i, només té a veure amb el compte d’explotació i amb els compromisos 
de la companyia d’aigües.  I, li vull recordar que aquesta gent porten els seus 
números a l’Ajuntament, i, que ningú té que auditar perquè els professionals tenen 
els comptes de la companyia i quan hi ha algun increment hi ha una comissió 
paritària que es reuneix, ho explica i s’arriba a alguna conclusió. 
Malgrat l’increment de l’1% la companyia d’aigües no té major import en els seus 
beneficis, això no es compta així.  El Regidor ja ho ha explicat bé.  
Els comptes de la companyia d’aigües els porten cada any en aquesta Corporació.   
Això és així. 
 
Sr. Joan Luengo: 
“Vostè, a vegades em sorprèn. 
Vostè sap la dedicació que hi puc tenir en aquest Ajuntament, vostè i els seus 
Regidors i Regidores.  Vostè sap també quina és la condició que la meva feina em 
permet dedicar-hi el que puc.  El Regidor, Pau Comas, em va convocar un dimarts,  
tot i que reconec que se’m va oblidar per condicions de la meva feina, però, 
divendres ens varem reunir ell i jo i en varem estar parlant.  Per això, li he 
demanat que retirés el que ha dit perquè sí que hi ha voluntat de parlar, una altra 
cosa és la disponibilitat que tingui com a Regidor per motius laborals. 
 
En segon lloc, jo no sé que hi té vostè amb la companyia Aigües de Banyoles en el 
sentit que, cada vegada que toquem aquest tema, vostè es posa nerviós.  Dient 
coses com que com a Regidor no em vull reunir.  Per tant, calmis. 
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Hi ha una comissió paritària constituïda des del Ple del 17 d’octubre del 2011, en 
què es va aprovar el plec de clàusules i la venda de canonades, doncs, ja que hi ha 
tan bon rotllo i tothom posa les coses sobre la taula ens ensenyi les actes de la 
comissió paritària. I, si l’empresa fa els números bé i el personal de l’Ajuntament 
fan la seva feina molt correcta, cosa que no en tinc cap dubte,  permetin una 
auditoria externa per saber realment com es mou Aigües de Banyoles. 
Perquè, jo li puc presentar els meus números essent el màxim transparent possible, 
en canvi, si hi ha una auditoria externa hauran d’ensenyar-ho tot. 
Per últim, el seu argument de l’IBI de si el puja l’Estat o no, vostè es contradiu,  
però, després ha reconegut que no hi ha directrius perquè no hi ha pressupostos i 
ens ha donat la raó. 
També vull dir una altra cosa, quan jo o l’anterior Regidora parlaven de tarificació 
social ens deien que no entrava dins les nostres prioritats i ara, sabem per la 
premsa, que tenen un pacte amb un grup polític que està a l’oposició que volen 
aplicar una tarificació social, amb un servei municipal, això és el que posa el 
comunicat. 
Per tant, a vegades es diuen coses com que no es possible però al llarg del temps 
acaben essent possible.  Fem-nos-ho mirar tots una mica.” 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Sr. Luengo, vostè ha intentat que ningú entengui res, ni la ciutadania.  A vegades 
la millor defensa és un bon atac, però, aquesta vegada no marcarà el gol.  A la gent 
no li farem creure coses que no són;  per dir-ho suau i no s’enfadi. 
Ara li diré una cosa.  La seva dedicació serà la que serà i els seus votants ja 
decidiran si ha de treure més o menys vots, però, quan estàvem les comissions 
informatives vostè em passava correus sobre informes de proves esportives.  En tot 
cas, la gent ha de saber que quan debatíem les Ordenances Fiscals vostè passava 
aquests correus de proves esportives.  Per tant, l’ordre de les prioritats a vegades 
ha de ser un o un altre.  
Segona cosa, jo he dit que, per primera vegada en els últims 30 anys a l’Estat 
Espanyol no hi ha els Pressupost de l’Estat ni la Llei d’Acompanyament abans de 
final d’any, i, que això pot provocar que aquests ajustaments de valors cadastrals 
no es puguin aplicar fins que no hi hagi una Llei d’Acompanyament dels 
Pressupostos.  He dit això. 
I, li he de dir que el que s’ha d’aplicar per a tots els habitatges de Banyoles és el 
mateix tant per cent sobre el valor cadastral que tenen, siguin de La Farga, siguin 
de Canaleta, de Mas Palau, del Puig Colomer o de Guèmol.  I, que la tarifació social 
que pot permetre un impost estatal com és l’IBI, només es pot donar com excepció 
a la norma com és la Carta Municipal de Barcelona, aprovada pel Parlament 
Espanyol.   Per tant, no es pot donar a l’Ajuntament de Banyoles.  Això no ho diu 
l’Alcalde de Banyoles, ho diu, precisament, la Intervenció Municipal. 
Una altra cosa és dir que parlem de tarificar un servei municipal, compte, un servei 
municipal no un IBI d’àmbit estatal; estem tarificant l’Escola Bressol, per això que  
només podem tarificar allò que es pot fer, no un IBI, un ICIO o unes plusvàlues. 
Per tant, no cal confondre les coses.  
En tot cas, jo estic molt tranquil, li dic perquè ho sàpiga, amb el tema d’Aigües de 
Banyoles.  Ara li diré una cosa que moltes vegades m’he penedit però que és millor 
per la Ciutat, abans els preus de l’aigua anaven a la Comissió de Preus de la 
Generalitat i no ens assabentàvem, perquè, abans el preu de l’aigua no el tocàvem, 
per tant, no teníem aquesta discussió, per tant, interès per la meva part, cap.  
Quan es va decidir que el preu de l’aigua havia de ser una taxa, el seu establiment 
o modificació correspon a l’Ajuntament de Banyoles.  En tot cas, en aquell Ple 
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tothom va considerar que estava bé que ho fixés el Ple, però, clar, les patacades 
són per qui governa.  I, les  entomem, és així, però, amb absoluta tranquil·litat.    
També li vull dir que, Aigües de Banyoles porta uns 80 anys d’explotació, per tant,  
hi han passat molts Ajuntament, molts Regidors i Regidores, però, aquest govern 
va fer aquest canvi creant una comissió paritària que es reuneix un cop l’any en 
què s’hi decideixen les reunions que es faran i s’hi revisen el números.  Però, en 
aquesta comissió que presideixo jo, totes les altres persones són tècnics, per tant, 
jo només puc tenir un vot de desempat, res més.  De fet, no s’ha votat mai. 
I, val a dir, tot i que crec que ja li vaig dir abans, referent a la dedicació que hi 
pugui tenir, que la Interventora Municipal està a la seva disposició per si vol 
comprovar els números d’aquest tema de la companyia d’aigües, perquè no ho 
reviso jo com a Alcalde sinó que ho ha de revisar qui li toca, com ha de ser.” 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
“Volem començar aquest debat agraint al Sr. Pau Comas que ens convoqués per 
parlar de les Ordenances Fiscals, però, l’animo per l’any que ve a fer-ho abans de 
tenir les ordenances fetes, i, així poder-les debatre perquè d’aquesta manera potser 
ens estalviaríem dir tot el que diré ara. 
També volem dir que aquest grup municipal té representació en aquest Consistori 
des del 2011, fa 5 anys d’això.  Fa 5 anys que no es modifiquen les Ordenances 
Fiscals en la seva totalitat, només es fan petites modificacions.  Nosaltres volem  
que es modifiquin perquè hi ha ordenances que són de l’any 2002 i la Ciutat ha de 
continuar endavant; ha de tenir unes Ordenances Fiscals actualitzades que vagin 
més enllà i poder afrontar uns debats exhaustius amb temes de fiscalitat. 
Per això no entrarem a debatre aquestes petites modificacions que s’hi ha fet, sinó,  
que ens agradaria fer-hi 4 apunts per tal que aquestes ordenances siguin revisades 
en la seva totalitat. 
 
Començarem per l’IBI.  Després de la sentència del mes setembre que el Tribunal 
Constitucional ens donava l’aval per posar un recàrrec als edificis que es troben 
desocupats, no hem vist que aquest Ajuntament hagi aplicat aquesta sanció.  La 
Llei, 14/2015, aprovada per la Generalitat de Catalunya dóna marge de maniobra 
als ajuntaments per posar un recàrrec als edificis desocupats. 
Nosaltres proposem un recàrrec d’un 50% per aquells edificis d’ús residencial 
desocupats de caràcter permanent, tal i com preveu la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals. Tampoc han volgut estudiar com fer més progressiu aquest import de l’IBI.  
En Joan Luengo ja n’ha fet un apunt d’això, perquè es pot regular l’IBI pel tipus 
d’immoble. 
Nosaltres, varem presentar una esmena i unes al·legacions i el Sr. Pere Feliu ens va 
verificar que això es podia fer.  En tot cas, si això ha canviat ja ens ho faran 
arribar. 
Es modifica l’Ordenança núm. 2 sobre l’Impost de Vehicles per canviar el tipus de 
bonificació, però, no es preveu modificar l’ordenança per aquells vehicles que tenen 
més de 16 cavalls i, d’aquesta manera,  començar a preservar el medi ambient. 
També, portem anys dient-ho, que es podria modificar l’IAE, no pel coeficient sinó 
per la zona.  Es podria augmentar un 1% i que només repercutís a ingressos 
superiors a 1 milió d’euros. 
Sobre l’ICIO, tenim un tipus molt baix, per tant, no entenem com Banyoles hagi de 
tenir un 1,5% com al nostre voltant està a un 3%.  No entenem com no 
s’augmenta.       
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Finalment, podem parlar de la Taxa d’aprofitament de l’espai públic.  Es modifica, hi 
estem d’acord, però no s’han plantejat fer una consideració sobre els caixers 
automàtics, de les caixes i bancs, tenint en compte una aportació d’aquests. 
Ara, entrarem en una ordenança que és la tinença d’animals.  Ens fa especial 
vergonya parlar-ne perquè és de l’any 2002, per tant, que fa 14 anys que no es 
revisa tot i que és necessari que es revisi perquè, per exemple, en el seu primer 
article no fa esment a la protecció de l’any, a la tinença, als abandonaments només 
diu que es té en compte els drets dels animals i els beneficis que porten a les 
persones. En el segon article només consta la definició d’un animal domèstic, cosa 
que en les definicions modernes com la de l’Ajuntament de Barcelona recullen les 
definicions a nivell científic. 
Llavors. Banyoles només dóna llicència per a la utilització dels animals. No hi ha 
cap referència a les entitats protectores d’animals, cap referència als punts de 
venda, no parla de com ha de ser el sacrifici dels animals ... 
 
Intervé el Sr. Alcalde 
L’interromp.  I li diu a la Sra. Pazos que avui estem parlant d’Ordenances Fiscals. 
 
Sra. Alexandra Pazos: 
“Digui el que vulgui, en tot cas, això és una ordenança. Aquests han estan uns 
exemples... 
 
Sr. Alcalde: 
“Està clar que vostè pot dir el que vulgui sempre que parlem del que ens toca 
parlar, perquè a mi em toca presidir el Ple, per tant, tinguem-ho clar.” 
 
Sra. Pazos: 
“... Nosaltres parlem d’aquesta ordenança ara perquè creiem que s’ha de regular i 
perquè com una ordenança pot estar tan desfasada i que no hagi estat revisada en 
14 anys.  Això és molt greu, i, és una exemplificació de les ganes que vostès tenen 
de la revisió de les ordenances. 
 
Podríem posar més exemples, però, ara entrarem amb el tema de l’aigua. 
L’única ordenança que s’apuja és l’aigua. Com sempre els banyolins i banyolines 
continuem pagant més aigua sense tenir una repercussió directa d’això.  Ja saben 
què en pensem d’això.  Pensem que hi ha d’haver una municipalització del servei;  
prèviament amb un estudi per saber si es pot fer aquesta municipalització per 
poder donar un servei públic que repercuteixi a la Ciutat. 
Aquest grup municipal votarà en contra de l’aprovació inicial de les Ordenances 
Fiscals tal i com ho ha fet els 5 anys anteriors, i, ho continuarà fent fins que no es 
porti en la seva totalitat i a debat el document de les Ordenances Fiscals, perquè 
considerem que si no es modifiquen en la seva totalitat no podem donar un 
document acceptable i beneficiós pel conjunt del banyolins i banyolines.” 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Després de dir vostè tot el que ha volgut jo ara diré el que he de dir, d’acord amb 
el que ha parlat, està clar.  Però, no li contestaré el tema sobre les ordenances dels 
animals perquè entenc que no és una ordenança fiscal, per tant, sobrepassa el 
plenari d’avui.   En tot cas, nosaltres posem a votació el que hem de posar. 
Li he de dir que hi ha alguna ordenança que vostè encara no se n’ha adonat que hi  
era perquè la dels caixers automàtics actualment paguen. Per tant, aquesta 
ordenança ja hi és.  En tot cas, els prego que en facin un repàs d’aquest tema. 



 

 22

Llavors, vostè ha dit que s’hauria d’aplicar la sentència del Tribunal Constitucional 
pel recàrrec de l’IBI, i, a alguna vegada han dit que al Tribunal Constitucional 
s’hauria de desobeir;  en tot cas, vostès ja s’aclariran quan ho considerin. 
Les Ordenances Fiscals si no es modifiquen en la seva totalitat les vigents són les 
aprovades anteriorment, per tant, no és pot al·legar una ordenança, això és cert. Si 
vol dir això. 
Vostè diu que s’ha d’apujar l’ICIO, però, és que el varem baixar un 1,5% en 
èpoques de rescissió econòmica i que vostè ho pot recordar, per tant, esperem que 
el tema de l’ICIO ens esperoni a tots plegats.   Els ICIO’s de Banyoles són petits.  
No sé si s’han d’apujar l’IBI, estava al 3% i era dels més barats, igual que el tema 
de l’aigua que s’apuja l’1%, per tant, estem molt per sota de la mitjana gironina i 
de la mitjana catalana.  En tot cas, aquesta gràfica està a la seva disposició. 
El tema de l’IAE està per zones.  Banyoles no té un gran parc industrial com pot 
tenir Porqueres o Cornellà del Terri.  L’impost de l’IAE sempre és el mateix perquè  
nosaltres tenim el municipi que tenim i no hi podem fer gaire res més. 
Sobre l’Impost de Vehicles he de dir que aquest Ajuntament abans que entrés 
aquest govern sempre ha estat al màxim de la llei, per tant, no el podem apujar 
més.  
I, en tot cas, sobre el tema de la tinença d’animals n’hauríem de parlar en un altre 
moment que no fos aquest.” 
 
Sra. Alexandra Pazos: 
“Només vull fer dos aclariments. 
Sobre els caixer automàtics no he dit de crear-lo sinó que s’hauria d’augmentar 
aquest impost.  Jo he volgut dir això. 
I, he parlat del Tribunal Constitucional perquès vostès sempre es regeixen amb el 
Tribunal Constitucional en comptes de la Generalitat de Catalunya; si no els sembla 
bé poden adherir-se a la llei 14/2015, però, si ara és legal, doncs, ho tirin 
endavant.”  
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Vostè ho arregli com vulgui;  jo només li he fet una observació.  Vostè ara ho vol  
maquillar, el maquillatge és a gust de cadascú però jo no li contestaré.” 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
“Primer de tot dir que, aprofitant aquesta oportunitat històrica de -buit de poder- 
del Govern Espanyol que ens podia haver servit per avançar més cap a la 
independència, i, per moltes coses que es podien fer des del Parlament de 
Catalunya, però, sembla ser que el més important era canviar les Ordenances d’un 
municipi com Banyoles.  Per tant, es podia haver fet per altres coses però no s’han  
fet. 
 
Apart d’això, anem a revelar un secret que no se sabia.  Des del novembre de l’any 
passat tenim un acord amb l’equip de govern que inclou diverses coses entre elles 
i, en profunditat, un debat de les Ordenances Fiscals d’aquesta Ciutat.   Aquest 
debat i aquests acords que hem arribat amb l’equip de govern són fruit d’una cosa 
que varem anunciar el dia que es va constituir aquest Ajuntament, en l’últim 
mandat;  i és que, nosaltres intentaríem des de l’oposició aconseguir tot el que 
poguessin del nostre programa electoral per poder tirar endavant el nostre model 
de ciutat. 
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Si això passa per oposar-nos en alguns aspectes;  avui mateix ens hem oposat en 
algun aspecte urbanístic que anava en contra del nostre model de ciutat, ho fem.    
Però, també, ho volem fer, si cal, debatent, parlant, treballant i aconseguint acords 
que portem amb aquestes Ordenances Fiscals del 2017. 
 
El Sr. Pau Comas és molt modest, però, sí que hem canviat unes quantes coses. 
No hi ha grans modificacions perquè tampoc se’n poden fer, doncs, el marge que 
tenen les finances municipals és molt estret. Per tant, hem de ser conscients 
d’aquest marge.  Tot i això, s’han aconseguit unes quantes coses que són 
rellevants. 
 
La pujada de la bonificació de les llicències d’obertura de comerços del 50% al 60% 
pot semblar poca cosa, però, per una pujada d’ 1% de l’aigua hem cridat molt, en 
canvi, per això, sembla que no sigui res.  També s’ha reduït un 10% els guals 
comunitaris, que nosaltres havíem reivindicat llargament, per tant, s’apropa més al 
model que nosaltres voldríem.  S’ha canviat la bonificació que hi havia per a les 
barreres arquitectòniques, del 50% al 90%.  Això ja es venia fent però posar-ho 
tan clar a les ordenances fiscals ho fa molt més transparent per a tothom i que molt 
més recollit. El tema dels impostos de vehicles per a nosaltres és important a nivell 
de la filosofia d’aquest impost.  El 2016 ens està passant que vehicles de fa 25 anys 
no té cap sentit que en bonifiquem el seu impost;  s’ha acordat en un 50% que ho 
situa en una bonificació més petita que els cotxes elèctrics o els híbrids que són els 
que han d’estar més bonificats, per tant, des del nostre punt de vista té una 
coherència més gran mediambiental més gran de la que tenia fins ara.  I, recordar 
que tots aquests vehicles que tenen la –h- gaudiran del 100% de bonificació. 
Fora d’aquestes quatre modificacions, s’han aconseguit tres acords més que es 
deriven de les Ordenances Fiscals i que s’inclouran en els Pressupostos; un és una 
compensació del pagament de l’IBI per a totes les entitats a través de les 
subvencions que rebin;  l’altre és l’ampliació a tota la ciutat les ajudes per a la 
rehabilitació de façanes.  Aquesta és una cosa molt important tal i com ho va ser 
pel Barri Vell, i, com ho és en aquest moment pel Barri de la Farga.  Per tant, s’ha 
cregut convenient que es pogués ampliar a tota la ciutat.  En tot cas, és va creure  
més convenient fer-ho en forma de subvenció que com a bonificació perquè així 
serà d’uns imports més grans que de l’altra manera.   I, el tercer acord és el que 
s’ha arribat per intentar trobar un sistema de tarificació social a l’Escola Municipal 
de Música de Banyoles. 
En tot cas, vull dir que ens ha sabut greu, tot i que potser ha estat la manera 
d’expressar-se el Sr. Luengo en la seva defensa, ja que en tot cas, se’ns hauria de 
felicitar que s’hagi aconseguit, ha semblat més un retret el fet que nosaltres ho 
hàgim aconseguit i ells no, però, al final hi serà.  Com també s’intentarà per tots els 
serveis municipals que tenen preus públics ja que és el sistema més just.  Això està 
pendent de concretar-ho en els Pressupostos però és un acord al que hem arribat. 
 
I, aquestes són les Ordenances Fiscals que hem pogut acordar aquest any.   
Segurament no serien les ordenances que faria Junts per Banyoles si governés 
aquesta Ciutat, però, la política tracta d’això.  Convergència i Unió té la majoria en 
aquest Ajuntament, per tant, ha estat amb un acord amb ells que podem 
aconseguir incloure-hi part de les nostres peticions.  I, fruit d’aquest debat 
nosaltres estem molt satisfets que s’hagin pogut fer totes aquests modificacions a 
les Ordenances Fiscals.  La dita diu que, -Roma no es va fer en dos dies-, tot això 
és fruit del treball d’haver-nos mirat seriosament les Ordenances Fiscals i que el 
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nostre grup hagi estat molt actiu amb aquesta tema, per tant, això és important en 
destacar-ho. 
Ara vindran els Pressupostos i tocarà fer balanç de l’acord a què varem arribar l’any 
passat.  Tocarà presentar propostes i que aquestes propostes siguin realistes i  
tocarà que l’equip de govern sigui generós i sigui capaç d’escoltar les nostres 
propostes i acceptar-les.  Tocarà treballar a nosaltres i tocarà treballar a l’equip de 
govern, i, ens agradaria que toqués treballar a tots els grups d’aquest Ajuntament 
per intentar aconseguir uns Pressupostos el més debatuts possible.”          
    
Resposta del Sr. Alcalde: 
“Aquí val a dir una qüestió.  Nosaltres ens varem comprometre en sessió plenària el 
mes d’octubre de l’any passat a una petició que havia fet el grup de Junts per 
Banyoles d’Esquerra Republicana que, -ens agradaria al llarg de l’any revisar les 
Ordenances Fiscals i intentar arribar a un acord-.   Aquesta repassada general s’ha 
fet i s’ha arribat a uns acords que es porten a aprovació amb aquesta proposta 
d’avui. 
Aquest govern ha parlat amb Junts per Banyoles, però, la nostra disposició és de 
parlar amb tothom.  Per tant, aquestes ordenances es votaran amb 14 vots a favor 
de 17 possibles.  
Val a dir, perquè quedi clar, que el tema de l’IBI no és cap tarificació social sinó que 
les entitats que tinguin cert patrimoni puguin justificar com a subvenció el rebut de 
l’IBI.  El tema de les façanes és lògic que s’apliqui a tota la Ciutat, en tot cas caldrà 
l’aprovació del Pressupost. I, l’altre tema, l’Escola Municipal de Música té la seva 
complexitat, ara hi ha una tarificació per germans o per si toquen més d’un 
instrument, però, s’haurà de buscar com s’ha d’acabar enfocant ja que potser haurà 
de ser per la gent de Banyoles perquè és Pressupost Municipal.  Per tant, aquí 
s’haurà de buscar aquesta qüestió. 
I, en tot cas, Sra. Pazos al final es porta a aprovació el que es porta;  nosaltres 
hem fet una radiografia de totes les ordenances però portem a modificació les que 
s’han hagut de tocar, les altres són vigents. 
Per tant, agrair-los la seva disposició i esperem que aquests punts que queden en 
el Pressupost s’hi puguin posar per tenir la seva execució.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial de la modificació de les 
ordenances Fiscals per a l’exercici 2017, essent la votació de 14 vots a favor (grups 
municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 vots en contra (grups 
municipals, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
El Sr. Alcalde els diu que queden aprovades les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
del 2017 amb l’observació que he fet de l’IBI, com a prèvia al respecte. 
 
3.2.- Acord de declaració d’interès general municipal les obres de 
rehabilitació de  les  façanes dels edificis del Barri de la Farga, situats al 
C/Tarragona, 45 i 47, als efectes de bonificació de l’ICIO. 
Vistes les sol·licituds que es detallen a continuació presentades per dues 
Comunitats de Propietaris incloses en el Projecte Tècnic per a la Rehabilitació de les 
façanes dels edificis situats al Barri de la Farga i la Plaça de la Pau, en virtut de les 
quals es sol·licita la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobres 
Construccions, Instal·lacions i Obres per a l’execució de les següents obres, 
al·legant que es tracta d’obres i construccions d’especial interès o utilitat municipal: 
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� RGE 2016.12802  - Comunitat de Propietaris Edifici Tarragona, 47 – Núm. Expedient 
OME J192.2016.1571. 

� RGE 2016.11517 – Olanver Industrias, SA (C/ Tarragona, 45) – Núm. Expedient OME 
J192.2016.1571. 

 
Vist el que estableix l’article 103.2.a) 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, 
segons el qual les ordenances fiscals podran regular, entre d’altres, una bonificació 
de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies 
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal 
declaració. 
Atès que l’esmentat article estableix que correspon al Ple de la Corporació acordar 
l’esmentada declaració, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions 
actualment vigent al municipi regula en el seu article 4.3. la bonificació del 95% a 
les obres declarades d’interès o utilitat municipal, la concessió de la qual està 
delegada a la Junta de Govern Local. 
Vist l’informe núm. 2016.2818 de data 21 de setembre de 2016 emès per la 
Tècnica de Promoció i Programa de Barris de l’Ajuntament de Banyoles en virtut del 
qual descriu els objectius previstos en l’actuació 2.2.01 del Projecte d’Intervenció al 
Barri de La Farga, projecte pel qual s’ha sol·licitat finançament d’acord amb la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles. Per la qual cosa, 
queda provat l’especial interès i la utilitat municipal de les obres rehabilitació de les 
façanes dels edificis d’aquest barri atès que l’Ajuntament hi participa mitjançant 
l’establiment d’una línia d’ajuts. 
Vist l’informe favorable emès per part de la Interventora Municipal. 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
Declarar, d’acord amb l’article 103.2.a) 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, 
obres d’interès municipal les següents construccions, instal·lacions i obres: 
 

Titular Núm. 
Registre 

Descripció de les obres Pressupost 
obres 

COMUNITAT DE PROPIETARIS 
EDIFICI TARRAGONA 47 2016.12802 

Rehabilitació façana edifici 
C/ Tarragona, 47   4.615,48 €  

OLANVER INDUSTRIAS, SA 2016.12716 
Rehabilitació façana edifici 
C/ Tarragona, 45   11.145,89 €  

 
 
El Sr. Alcalde  diu que aquest tema ja es va aprovar en el Ple anterior, en tot cas, 
ja varem dir que en faltaven dos per aprovar perquè no teníem els contractes 
signats. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’Acord de declaració d’interès general 
municipal les obres de rehabilitació de  les façanes dels edificis del Barri de la 
Farga, situats al C/Tarragona, 45 i 47, als efectes de bonificació de l’ICIO. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
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CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
4.1.- Moció del grup municipal de la CUP per a la limitació de l’aparcament i 
el trànsit rodat de vehicles privats al Front d’Estany. 
El Front d'Estany és el punt d'arribada i acollida turística més important de la 
Ciutat. Situat a la riba de llevant de l'Estany, està configurat per un agradable 
passeig de plataners que convida a contemplar l'entorn amb pausa, fent una 
passejada. 
Atès que el Front d’Estany està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la 
categoria de Jardí Històric per la Generalitat de Catalunya des de l’any 1996. 
Atès que és una zona sensible pel que respecte al seu equilibri natural i ecològic. 
Atès que és una zona d’alta ocupació els dies festius, tant pels turistes que visiten 
la nostra Ciutat com per la ciutadania banyolina. 
Atès que volem mantenir el Front d’Estany en la seva vessant natural, i d’atractiu 
turístic evitant la massificació i/o sobreocupació. 
Atès que volem que segueixi essent una zona per al lleure el gaudi de la natura i la 
pràctica esportiva pròpia i dels visitants. 
Atès que hi ha suficients pàrquings en els carrers adjacents. 
Amb l’objectiu de tenir en compte els objectius descrits i per tal de mantenir el 
Front d’Estany com a zona natural i de gaudi, així com la seva salut i qualitat 
paisatgística, la Candidatura d’Unitat Popular de Banyoles proposa al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
Que no sigui transitable per als vehicles privats els dies festius el Passeig Darder. 
Que no es pugui aparcar al Passeig Darder des de la cantonada del Passeig Mossèn 
Lluís Constans, fins a la cantonada del Passeig Winthysen. 
 
Intervencions. 
Defensa la moció el Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
“Tal i com s’exposa en l’argumentari el que pretenem és avançar en la protecció de 
l’Estany fent l’entorn encara més agradable del que ja és.  Creiem que aquesta és 
una modificació petita, un primer pas per crear un Front d’Estany totalment 
peatonal. 
És una proposta adequada com a prova pilot, i que només estaríem limitant als dies 
festius 38 places de pàrquing per poder valorar si el Front d’Estany, lliure de cotxes 
és viable; i començar a pensar en projectar nous usos adequats a un entorn que ha 
d’esdevenir parc natural.” 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
“Davant d’aquesta moció el nostre grup municipal votarà a favor en el sentit que 
forma part d’un aspecte que nosaltres hem manifestat repetidament; d’un 
tractament molt més amable, molt més tranquil com és el Front d’Estany. 
Aquest és un objectiu que creiem que en el Pla d’Ordenació Urbana s’ha de tractar i 
aprofundir. 
Aquesta moció podria correspondre més a un prec o a una petició més que a una 
moció.  En tot cas, en el fons hi estem més d’acord ja que podria servir com a 
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prova pilot de cares a posteriors modificacions que haurien de tenir lloc en el 
Planejament del Pla General. 
Per tant, aquesta proposta podria ser un primer pas positiu per veure els efectes 
beneficiosos que aporta a tots els visitants de l’Estany aquesta pacificació del 
transit.  El nostre vot serà positiu.” 
 
El Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de Convergència i 
Unió: 
“D’entrada nosaltres també coincidim que ens sembla més un prec que una moció 
en sí mateixa. 
I entrant en el contingut i la profunditat de la moció a nosaltres no ens sembla bé 
tirar endavant aquesta zona peatonal i lliure de cotxes els diumenges, perquè 
nosaltres pensem que hauríem de fer un debat i una reflexió profunda del que ha 
de ser o no ha de ser el Front d’Estany;  un dels espais més simbòlics que ens 
queden a la Ciutat. 
Nosaltres pensem que s’hauria de tractar des d’una globalitat i no des d’un punt 
específic com plantegeu vosaltres. 
Hem parlat amb els propietaris que hi regenten els negocis d’allà i en fred no estan 
d’acord amb aquesta acció de tirar endavant això. Per tant, nosaltres amb l’acció de 
govern que ens toca fer estem oberts a tractar aquest tema durant el debat del Pla 
d’Ordenació Urbanística i debatre’l perquè fa falta. 
Però, d’entrada en aquesta actuació especifica per a aquest espai el nostre grup 
votarà en contra de la moció.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció del grup municipal de la CUP 
per a la limitació de l’aparcament i el trànsit rodat de vehicles privats al Front 
d’Estany, essent la votació de 9 vots en contra (grup municipal: Convergència i 
Unió) i 8 vots a favor (grups municipals, Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació no aprova aquesta Moció. 
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS: 
 
 
El Sr. Alcalde  sotmet a votació la urgència d’aquesta moció. 
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la seva urgència. 
 
4.2.- Moció conjunta dels grups municipals de suport als encausats pel 9N. 
Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la 
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, 
per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta 
sobiranista del 9N que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata. A més, la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l’alcaldessa de Berga, Montserrat 
Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan Coma, són objecte de processos 
penals per raons vinculades a la política i a la llibertat d’expressió. 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, ja massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta de processos penals 
amb una clara connotació censora que pretenen criminalitzar la protesta i legítima 
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el 
que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social 
del poble català. L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura 
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de la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs 
electes.  
Per tot això els grups municipals de l’Ajuntament de Banyoles presents a la 
Corporació, proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a 
l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan 
Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que 
resultin encausades per idèntic motiu. 
Així mateix, mostrar el suport de l’Ajuntament de Banyoles a l'expresident Artur 
Mas, a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs 
i altres persones que puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a la 
sol·licitud de penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia de l'Estat per 
posar les urnes el 9N. 
Segon.- Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin amb el 
seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte. 
Tercer.- Manifestar el suport d’aquest Corporació envers tots aquells ajuntaments 
que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat 
per l’obertura de les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany. 
Quart.- Fer avinent aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i als altres 
municipis de la comarca per tal que hi ofereixin el seu suport. 
 
Defensa la moció la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup 
municipal de la CUP: 
“Nosaltres volem explicar i defensar aquesta moció.  El nostre grup ha portat la 
iniciativa i celebrem que s’hagi consensuat. 
La solidaritat és la millor arma que tenim com a poble per això avui presentem 
aquesta moció consensuada. Amb aquesta moció volem deixar clares tres coses de 
l’Estat Espanyol.  La primera, el 9 de novembre del 2014 el poble de Catalunya va 
opinar sobre el seu futur de forma democràtica, cívica i pacifica, per això rebutgem 
de forma frontal les querelles obertes contra l'expresident de la Generalitat Artur 
Mas, les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i l’exconseller Francesc Homs. De 
la mateixa manera també rebutgem la desproporció en què s’està actuant contra el 
Regidor, Joan Coma, per haver exercit el seu dret a la llibertat d’ expressió en el Ple 
de Vic.  Segona, el poble català utilitza urnes en comptes de querelles i ho 
continuarem fent.  No hi ha millor manera d’exercir la democràcia que no sigui 
votant.  I, tercera cosa, poden intentar inhabilitar una Alcaldessa per no voler 
treure una bandera, poden voler inhabilitar la Presidenta del Parlament de 
Catalunya per avalar i tirar endavant un procés constituent, poden querellar-se 
contra tots els Ajuntaments que varen obrir el 12 d’octubre per no voler ser 
partíceps d’un genocidi, però, l’Estat ha de tenir clar que el poble català està en 
marxa i no es rendirà, i, continuarà fent el que cregui oportú. 
Per això, utilitzarem les paraules d’en Joan Coma ja que el que estem fent és 
construir un nou Estat, trencant amb l’Estat Espanyol; hem vingut a construir una 
Republica Català justa i igualitaria.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció conjunta dels grups 
municipals de suport als encausats pel 9N. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els seus membres. 
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El Sr. Alcalde  els demana als grups municipals si volen intervenir amb algun 
prec o alguna pregunta. 
 
 
Intervencions. 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
“Primer, és sobre un acord a què varem arribar en l’últim Ple referent a una reunió 
que s’havia de celebrar amb temes de mobilitat, però que no s’ha celebrat; ha 
passat un mes, per tant, esperem una resposta. 
 
En segon lloc. Nosaltres creiem oportú que un cop passades les Festes de Banyoles 
fem una reunió perquè, llavors, passa que l’any següent volem fer propostes, però, 
no ens recordem que ha fallat l’anterior anterior. 
Aquest any hem recollit diverses coses.  Per exemple, aquest any hi havia un nivell 
de soroll molt alt, la música era molt alta.  També que, una vegada acabades les 
fires davant l’Escola Camins, al carrer, estava ple de coses, com algunes claus.  Per 
tant, són coses que ara són recents, per tant, demano que ens puguem trobar per 
debatre-ho de cares al proper any. 
 
I, per últim.  Com que per aquest govern no dependrà que es declari o no la 
independència, ja que hem estat escollits per treballar per Banyoles, nosaltres els 
farem arribar unes propostes de millora de la gestió dels residus; bàsicament, fan 
referència al civisme o a l’incivisme que hi ha en aquesta Ciutat. 
Últimament, un sofà al Camp de Futbol Vell, la setmana passada un matalàs davant 
l’Escola de la Draga, gent que tira les deixalles al carrer i no al contenidor.  
Nosaltres hem detectat un incivisme creixent com, també, hem detectat per part de 
l’equip de govern una preocupació creixent ja que s’han hagut de prendre mesures 
urgents, com a davant de l’Escola de la Vila, o enganxar enganxines a diferents 
llocs dient que si no ho llencen bé poden tenir una sanció. 
Per a nosaltres, més que posar alguna sanció, és més important posar les coses 
fàcils, com que els contenidors no són els més còmodes de la gama que hi pot 
haver.  I, com que sabem que hi haurà una nova empresa que gestionarà 
l’abocador i la recollida de residus, considerem que seria oportú obrir aquest debat i 
proposar una millora de contenidors i fer campanyes de sensibilització.  
Per això que, els volem fer aquesta reflexió, nosaltres anem fent propostes per 
posar-ho fàcil, vostès les recullen i esperem que les desenvolupin.” 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
“Sobre el tema de mobilitat properament els citarem, si els sembla bé. 
Quant a les Fires de Banyoles, sense cap problema per parlar-ne. Nosaltres ja hem 
detectat aquests problemes, tant el tema d’abandonament a la via pública com el 
tema de sorolls, com el de les claus, per exemple.  Per tant, la Sra. Joana Vilà n’ha 
pres nota. 
 
I, celebro que amb el tema dels residus les coses es diguin a la seva justa mesura. 
Aquest govern ho sap i ho sap tothom, no només el tema de les infraccions, sinó 
que el que ens preocupa més és l’incivisme.  Ja s’entén que un matalàs no s’ha de 
tirar a cap contenidor com tampoc un sofà. Quan algú fa això no és que tingui 
problemes de contenidors. 
Ara els vull dir una cosa que no és políticament correcta, per tant, ho agafin pel 
costat positiu. A vegades he dit que em preocupa menys que ho tirin dins un 
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contenidor que no pas que facin bé el triatge perquè aquesta segona part ja 
l’aconseguirem més endavant, com a mínim;  ho interpretin com ho dic.  Per tant, 
benvingudes totes les aportacions que es puguin fer. 
I, en tot cas, s’ha de dir que som de les comarques que es fa més triatge de 
Catalunya i això es bo.” 
 
Sr. Joan Luengo: 
“A mi el que em sap greu és que vostè va dir que faríem la taula de mobilitat, i,  
després varem veure el que varem veure.  Per tant, que vostès fan i desfan com 
volen. 
I amb el tema dels residus li vull fer una proposta que no està recollida.  La  
Diputació de Girona, de la qual vostè i el Sr. Lluís Costabella en formen part, el mes 
de febrer celebren un congrés internacional a Girona sobre la gestió dels residus a 
diferents països, per tant, anem-hi a recollir idees per millorar la Ciutat de 
Banyoles.”  
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
“Segurament que el Sr. Lluís Costabella l’haurà de presidir. 
Li he de dir una cosa, amb el tema de mobilitat, no li sàpiga greu perquè es nota 
això, en tot cas, li dic amb tota la cortesia, que puguem arribar a acords amb algun 
altre grup.  Alguna vegada ho hem fet amb el grup de Junts per Banyoles, però 
sense haver-hi cap acord de govern perquè sinó les votacions no serien les que 
són. 
Per tant, no li ha de saber greu perquè sempre els acords són bidireccionals amb 
tothom, si calen.” 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
“Nosaltres tenim una pregunta sobre mobilitat, però, com que ha quedat clar que 
ens emplaçarà per parlar-ne en breu, ja la tractarem en el seu moment. 
 
També, volem fer dos precs a l’equip de govern.  Un, és que s’adjudiqui una partida 
pressupostària per abordar la prevenció i l’eradicació sexista ja que s’ha fet una 
campanya de sensibilització en el marc de les Festes de Sant Martirià, per la qual  
cosa els felicitem;  però, els preguem que no s’oblidin del tema i que seguim 
treballant.   I, que estiguem molt amatents amb això i que el proper pas pugui ser 
una convocatòria de la taula d’entitats per treballar el tema. 
 
L’altre prec és en relació al català a les Fires de Sant Martirià.  N’hem parlat amb la 
Regidora, i, sembla ser que hem arribat tard a l’igual que l’any passat.  Per tant, a 
partir d’ara començar a treballar-hi en breu o no deixar-ho abandonat de cares a 
l’any vinent a l’igual que amb el tema de la mobilitat.” 
 
Sr. Alcalde: 
“Quant al tema de les Fires la Sra. Joana Vilà ja ho tindrà en compte i es podran 
reunir properament.” 
 
Quant a les campanyes sexistes i contra l’homòfobia crec que varem quedar que 
intentaríem fer una campanya per aquestes Festes de Sant Martirià;  que es va fer.    
I, es va dir que hem d’intentar que aquest missatge serveixi per totes les festes 
que es puguin anar desenvolupant al llarg de tot l’any. 
La Regidora així ho té en compte i així ho farem.  
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Una altra qüestió crec és que des del Consell Comarcal es va destinar una partida al 
voltant de 18.000,00 euros per fer una campanya als Instituts.  
En tot cas, dir que la campanya que varem decidir els portaveus es va començar 
per aquestes Festes de Sant Martirià;  va quedar bé perquè va ser en la direcció 
que varem marcar, i, varem quedar que no havia de ser només per aquestes festes 
sinó de continuar-la.” 
 
Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles:  
“Vull fer dos precs curts.  Un és sobre els edificis del catàleg de protecció del 
patrimoni.  Volem demanar estudiar la possibilitat que no es puguin instal·lar en els 
edificis catalogats de Banyoles els cablejats i caixes de connexions de les 
companyies subministradores de serveis públics; demanant als serveis tècnics 
d’Urbanisme i jurídics municipals l’existència de reglamentació en aquest sentit, que 
constin en els plans urbanístics i de protecció del patrimoni banyolí l’obligació de fer 
efectiva aquesta protecció, incloent-hi la protecció de façanes lliures d’elements 
externs.  Un model seria davant de Can Gussinyer com estan posades les caixes i 
els temes de Telefònica. 
 
Un altre prec.  El Carrer del Bosc com a carrer d’un sol stop; girant a la dreta cap a 
la carretera de Vilavenut l’stop conflueix amb el pas de vianants i la visió del 
conductor és de mala visió si vol mirar a l’esquerra.  Demanem si es pot fer un sol 
stop perpendicular a la carretera.”  
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Quant al Carrer del Bosc és veritat que hi dos stops.  Aquests temes dels marcatges 
de senyalització pertoquen a la Policia Local, per tant, posarem aquest tema a la 
seva consideració com a tema de seguretat viària.  I, no crec que hi tinguin cap 
inconvenient en modificar-ho. 
 
Quant als edificis catalogats li faré una observació de manera positiva i correcta.  
Nosaltres varem aprovar el Catàleg de Patrimoni inicialment i provisionalment i la 
Comissió d’Urbanisme l’ha aprovat definitivament. 
Avui en aquest Ple hem aprovat, amb la seva abstenció, la -Verificació del text 
refós de protecció del patrimoni-, per tant, això uns mesos abans aquesta 
normativa s’hagués pogut incorporar, entre l’aprovació inicial i la provisional si 
s’hagués tingut en compte, perquè ara tècnicament aquesta normativa no es pot  
aplicar. 
Malgrat això, li agraeixo la seva aportació.  I, en sentit positiu li puc dir que els 
tècnics municipals a l’hora de projectar alguna obra tindran en compte aquesta 
observació. Per tant, evidentment, que aquest prec serà traslladat als Serveis 
Tècnics Municipals perquè quan projectin alguna obra tinguin en compte aquestes 
consideracions.  En tot cas, li agraeixo la seva aportació. 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió i dóna les gràcies a tots els assistents. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent ¼ de 
10 del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 


