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El passat 11 de juliol de 2016 es va celebrar una sessió de la Junta de Govern Local on es va aprovar 

inicialment l’expedient J183.12.2016.1376 que conté el Projecte bàsic i executiu per a la construcció de la seu 

de la Policia Local de Banyoles, signat per l’arquitecte Xavi Cornejo i Mata, que es va presentar en data 8 de 

juliol de 2016 RE. 9190. 

 

El present document dóna contesta a les consideracions incorporades a l’esmentada resolució -expedient 

J183.12.2016.1376 amb registre de sortida 4011- i a d’altres consideracions complementàries que s’ha 

traslladat durant els darrers dies. 

 

CONSIDERACIÓ 1: 

 

En la que es concreten en antecedents que tenen a veure amb la inclusió de l’actuació del Projecte de 

Rehabilitació Integral del Barri de la Farga. 

 

Nom del Projecte: 3.3.02 “Instal·lació nova seu policia municipal” 

 

El Projecte de Rehabilitació Integral del Barri de la Farga va ser aprovat per l'Ajuntament de Banyoles i 

presentat a la convocatòria d’ajuts per al 2006 (3ª convocatòria) establerts per la Llei 2/2004, de 4 de juny, de 

millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Mitjançant Resolució del 6 de 

juny de 2006 del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, es va atorgar un ajut, a l’Ajuntament de 

Banyoles, de 3.701.990,34 € per a una inversió total de 7.403.980,68 € per al Projecte, a executar inicialment 

entre els anys 2006 i 2010. 

 

El projecte té com a finalitat, millorar la integració social i urbana dels seus habitants al conjunt de la ciutat, 

actuant sobre els processos de regressió urbanística i de progressiva marginació social de les persones, tot 

establint els mecanismes per integrar la zona urbana a Banyoles i la seva població a l'estructura social de la 

ciutat. 

 

Les actuacions del Projecte, aprovades i finançades amb l’ajut de la Llei de Barris, estan agrupades en 8 

camps. Temàticament suposen millores en la urbanització de carrers, compra i condicionament 

d’equipaments públics, un programa de rehabilitació d’edificis i habitatges, la instal·lació de la Seu de la 

Policia, un paquet d’actuacions socials i un pla d’actuació comercial al barri, entre d’altres. Aquest projecte es 

gestiona des del mateix Ajuntament a través de l’Oficina de Gestió del Projecte. 

 

Una de les actuacions previstes al camp 3 – Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu al Projecte és 

l’actuació 3.3.02 “Instal·lació nova seu policia municipal i equipament sociocultural” amb l’objectiu de dotar de 

major seguretat la barri de la Farga mitjançant la instal·lació de la nova seu de la Policia Municipal al barri, per 

tal de poder intervenir més directament en les problemàtiques a partir del coneixement directe i de l’efecte 

dissuasori de la seva presència al barri. 

 

En data 5 de març de 2009, prèvia sol·licitud, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar 

l’ampliació del límit est de l’àrea d’atenció especial del Projecte per tal d’ubicar-hi la construcció de la Seu de 

la Policia a l’edifici de la Farga d’Aram. 

 

Que un cop realitzat el Pla d’usos i estudi de viabilitat per a la ubicació de la Seu de la Policia i altres 

equipaments a la Farga d’Aram, l’arquitecte Jeroni Moner conclou descartar la instal·lació d’aquesta Seu en el 

mateix edifici tant per raons de la seva estructura arquitectònica com pel fet que és necessari mantenir, sense 

la menor modificació, al menys la indústria i la seva estructura hidràulica per raons de protecció històric – 

artista. El referit Pla d’usos preveu situar l’edifici de la Seu de la Policia Local adossat al dels Mossos 

d’Esquadra, tot alineant-se a la bassa de la Farga d’Aram, en el mateix entorn de la Farga i delimitació de 

l’àmbit sol·licitat. 

 





 

CONSIDERACIÓ 4: 

 

En una reunió prèvia amb l’arquitecte redactor el dia 22 de juny de 2016 es comenta que seria bo fer una sortida 

directa a l’exterior des de l’escala d’accés a la planta semisoterrani. En la secció 02 del plànol A-7.02 s’observa que 

la cota del replà permetria mitjançant la construcció d’una passera sobre el pati obrir una sortida directa a la 

plataforma exterior enjardinada. El projecte tècnic presentat no conté aquesta sortida. 

 

S’ha estudiat la consideració proposada i s’ha arribat a la conclusió de què la col·locació de l’esmentada 

passera sobre el pati  impossibilitaria la utilitat original per a la qual aquest s’ha creat: Ventilar, il·luminar i 

oferir unes mínimes visuals agradables des de l’interior cap a un espai exterior. Els espais que circumscriuen 

el pati quedarien amb unes condicions poc afavoridores amb la creació d’aquest element. 

Ara bé, a fi d’oferir sortides directes cap a l’espai exterior el que es fa és ampliar les obertures de la planta 

semisoterrani que donen a les façanes laterals dels patis tot passant dels 50 cm d’amplada de pas actual a 60 

cm. En conseqüència, aquest augment de dimensió de les obertures també es produirà en planta primera a fi 

de seguir mantenint uns alçats proporcionats.  Veure plànols de conjunt a la documentació adjunta. 

 

 

 

Pati 2 Planta Semisoterrani Pati 1 Planta Semisoterrani 

 

 

Pati 2 Planta Baixa Pati 1 Planta Baixa 

 

 

CONSIDERACIÓ 5: 

 

Seria convenient que s’incorporés al projecte un accés per al manteniment de la coberta. 

 

En els plànols A-6.01, A-6.02 i A-6.03 del Projecte bàsic i executiu per a la construcció de la seu de la Policia 

Local de Banyoles entregat en data 8 de juliol de 2016 RE. 9190, a l’espai que correspon a la Sala 

d’Instal·lacions INS1 de la planta baixa, ja s’hi va preveure la col·locació d’una escala de gat que, a través 

d’una trapa, conduïa a la coberta. A la documentació adjunta es grafia amb color vermell a fi de fer-la més 

visible. 



També cal remarcar que a la coberta s’hi pot accedir des de les escales existents del Magatzem MG de l’edifici 

dels Mossos d’Esquadra ja que és en aquesta on es situarà tota la maquinària i instal·lacions necessàries del 

projecte.  

Es podria arribar a obrir un pas entre l’actual coberta dels Mossos d’Esquadra i la nova de la Policia Local. 

 

 

Planta Baixa: Comunicació amb la Planta Coberta 

 

Planta Coberta: Sortida i comunicació entre cobertes 

 

 

 

I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui signo el present annex. 

 

 

 

 

Banyoles, agost 2016 

XAVI CORNEJO I MATA, arquitecte 
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