
 

Ajuntament de Banyoles 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 3 DE 
NOVEMBRE DE 2015 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 8 del vespre del dia 3 de 
novembre de 2015, 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, la sotasignant Secretària Accidental de la Corporació, Sra. Cristina 
Palomino Pellicer. Hi és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig 
Puigcorbé. 
 
 
El 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 28 de setembre de 2015 ordinari. 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de l’acta de Ple del dia 28 de setembre 
de 2015 ordinari, essent la votació de 16 vots a favor (grups municipals:  
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció (grup municipal: 
Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).  
 
El Ple de la Corporació aprova l’acta per majoria absoluta, d’acord amb l’article 28 
del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple Corporatiu. 
 
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 21 
de setembre al 23 d’octubre de 2015. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 21 de 
setembre al 23 d’octubre de 2015, les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del 
núm. 2015.2947, de 21 de setembre de 2015, al núm. 2015.3325, de 23 d’octubre 
de 2015. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte dels informes de morositat i de no tramitació de 
factures, d'acord amb la Llei 15/2010 per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Vist que l’Ordre HAP/2015/2012 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 Pressupostaria 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 
2015 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 30 d’octubre de 
2015. 
Es dóna 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 l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany, per l’exercici 
de 2015: 
- Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
2.1.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del text refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del PENAB. 
Vist l’informe tècnic i jurídic numero 2015.2890 emes per la TAG de l’area de 
Serveis Territorials i per l’arquitecte municipal en data 28 d’octubre de 2015, 
d’acord amb el qual la necessitat de redactar un Pla Especial del Nucli Antic es va 
especificar en l’article 54.6 de les Normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació 
Urbana de Banyoles, aprovat definitivament per la CPU de Girona en data de 18 de 
gener de 1984 (DOGC núm. 467 de 7/12/1984). 
En data de 19 de març de 2007 es va aprovar inicialment, de manera simultània, la 
Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli antic de Banyoles i el Pla 
especial del nucli antic de Banyoles (PENAB), que varen ser objecte de remoció i 
nova aprovació inicial en data 19 de març de 2007. 
TERCER.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC 
l’atorgament de llicències de parcel�lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal�lacions o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la  Modificació Puntual del  Text 
refós del Pla General d’ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin 
una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que 
s’acompanya.  
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa  l’article 102.4 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran 
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb 
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, 
una vegada definitivament aprovat,  
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa  l’article 102.4 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran 
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb 
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, 
una vegada definitivament aprovat. 
L’article 97 del TRLUC  estableix que les propostes de modificació d’una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. 
Els articles 85 i ss i cc del TRLUC estableixen que l’aprovació inicial i l'aprovació 
provisional de la modificació puntual dels plans d’ordenació urbanística municipal 
que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen a l’Ajuntament corresponent; 
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un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’ha de sotmetre a informació pública, per 
un termini d’un mes.  
Tanmateix procedeix SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC 
l’atorgament de llicències de parcel�lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal�lacions o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la  Modificació Puntual del  Text 
refós del Pla General d’Ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin 
una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que 
s’acompanya.  
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió del 28 gener de 2009, va 
acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del TRPGOU Banyoles a 
l’entorn del nucli antic i el Pla especial del nucli antic de Banyoles (PENAB), 
condicionant la seva publicació a la presentació d’ambdós textos refosos. En sessió 
de data 15 juliol de 2009 la  Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va donar 
conformitat al Text refós de la modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli 
antic i  al Text refós del Pla especial del nucli antic de Banyoles (PENAB). 
Desprès de 6 anys de l’entrada en vigor del Pla especial del nucli antic de Banyoles, 
el dia 30 de març de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar 
inicialment l’actualització del Pla Especial del Nucli Antic i es va publicar l’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 75 del 20 d’abril de 2015. El document es va 
sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes.  
En concret l’art. 4 de la normativa urbanística del municipi, preveu la possibilitat de 
modificar les determinacions vigents seguint el procediment establert per la 
legislació urbanística vigent. La modificació en tràmit no es pot considerar com una 
revisió del planejament general ja que no suposa cap canvi dels criteris d’estructura 
general i orgànica que varen fixar Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Banyoles. 
Aquesta modificació es troba emmarcada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme ( en endavant 
TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i pel Text Refós del Pla 
General d’Ordenació Urbanística de Banyoles (TRPGOU). 
El Text refós del Pla general d’Ordenació urbana de Banyoles, aprovat 
definitivament per la CPU de Girona, en data de 18 de desembre de 2001, manté la 
necessitat de redactar un Pla especial del Nucli Antic en l’article 54.6 de la 
normativa urbanística. 
L’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques de la Modificació puntual 
del TRPGOU a l’entorn del nucli antic i el Text refós del Pla especial del  nucli antic 
de Banyoles, van ser publicades al DOGC núm. 5483 de data 14 d’octubre de 2009. 
La Modificació puntual del Text refós del PGOU de Banyoles a l’entorn del nucli 
antic, tramitat i aprovat de manera simultània amb el PENAB, tenia com a objectiu, 
per una banda, adaptar els límits de l’àmbit del Pla especial a l’estat actual, i per 
l’altra, ajustar-lo a les parts amb un real valor de patrimoni històric. Conjuntament 
amb aquest reajustament dels seus límits, la Modificació puntual del TRPGOU, va 
determinar nous àmbits de gestió que per estar en contacte amb el nucli antic 
requeria d’un estudi més acurat de la seva ordenació. 
Els nous àmbits de gestió delimitats, en la Modificació puntual del TRPGOU a 
l’entorn del nucli antic, de l’any 2009, són: 

- Pla especial urbanístic, PEU – Ca l’Ameller (fora de l’àmbit del PENAB) 
- Polígon d’actuació urbanística, PAU – Passatge Llibertat 
- Pla millora urbana, PMU – La Providència 
- Pla especial urbanístic, PEU – Santa Maria 
- Pla de millora urbana PMU - Servites 



 

 

Respecte el polígon d’actuació urbanística PAU – Passatge Llibertat, els seus 
objectius son: 

- Ampliar el passatge Llibertat i l’accés a l’espai “Servites” per la seva banda nord. 
- Obtenció de sòl, per cessió lliure i gratuïta, destinat a espais lliures. 
- Urbanització, a càrrec dels promotors, del sòl destinat a espais lliures i de l’ampliació 

del passatge. 
La Memòria de la Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del nucli antic, en 
l’apartat de “Justificació de l’article 94 de la Llei d’urbanisme”, estableix que la 
delimitació del PAU – Passatge Llibertat no representa cap increment de sostre 
edificable en aquest àmbit. La superfície destinada a espais lliures ja venia 
establerta pel propi Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles. 
Durant aquest període s’han presentat, entre d’altres, dues al�legacions de 
particulars que demanen l’eliminació del PAU – Passatge Llibertat, en el sentit que 
no creuen necessari ampliar el passatge i l’alt nombre de propietaris afectats, que 
pot dificultar la seva viabilitat. Els redactors del PENAB proposen acceptar les dues 
al�legacions, en considerar que els canvis soferts els darrers anys a la part sud de 
l’Escola Baldiri Reixach, han modificat substancialment les condicions urbanes de la 
banda oest de l’espai “Servites”, dificultant l’accés a aquell espai des del Passatge 
Llibertat.  
La consideració de les dues al�legacions que elimina el polígon d’actuació 
urbanística PAU – Passatge Llibertat, comporta la tramitació d’una Modificació 
puntual del Text refós del Pla general d’ordenació urbana, que es tramitarà 
simultàniament amb el PENAB, d’acord al que estableix l’article 85.9 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
La present modificació puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Banyoles, té per objecte eliminar el Polígon d’actuació urbanística, PAU – 
Passatge Llibertat, delimitat en la Modificació puntual del TRPGOU a l’entorn del 
nucli antic (2009),  deixant l’ordenació de l’àmbit tal com figurava en el Text refós 
del PGOU. 
Conjuntament, es modifica el perímetre del sector veí PMU-Servites per incorporar 
a ell els terrenys destinats a espais lliures previstos en el TRPGOU, i que l’anterior 
modificació havia incorporat al PAU – Passatge Llibertat. 
L’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme permet la modificació de les figures de planejament 
urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
El projecte es pot considerar com a document SUFICIENT atès que inclou tota la 
documentació referida per aquest tipus de plans en el TRLUC i RLUC. 
D’acord amb els objectius plantejats resulta OPORTUNA I CONVENIENT la 
tramitació de la present modificació. 
La competència per a l’aprovació correspon al Ple amb el quòrum legalment 
establert de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  
d’acord al que disposen els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de 
bases de règim local. 
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini 
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar en el 
BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereix la present modificació; sol�licitant simultàniament 
a la informació pública informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
Segons el que disposa l’article 8.5 c) i disposició addicional vintena. 4 del TRLUC, 
modificat i afegit, respectivament, per l’article 10 U i Dos del Decret Llei 1/2007, de 
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16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística,  cal donar publicitat per 
mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de 
planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur 
tramitació.  
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit 
del PENAB, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecte 
Dolors Casanovas i Voltà. 
SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial A INFORMACIÓ PUBLICA 
d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i en la pàgina Web de 
l’Ajuntament, tot sol�licitant, simultàniament, informe als Organismes afectats per 
raó de llurs competències sectorials, els qual l’han d’emetre en el termini  de 1 
mes. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial de la Modificació puntual del text 
refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del PENAB, essent 
la votació de 15 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per 
Banyoles i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles) i 2 vots en 
contra (grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
3.1.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals 2016. 
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 GENERALS 
1.1. Incloure un segon punt a l’article 4rt de l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació relatiu als Beneficis i Exempcions Fiscals, amb 
el següent redactat: 

“ 2. En el cas de beneficis fiscals de caràcter pregat, per tal que puguin tenir 
efectes per a l’exercici fiscal en curs, la sol�licitud s’haurà de formular abans de la 
meritació del tribut, o bé com a màxim, abans que el deute esdevingui ferm, és a 
dir, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà en què es produeixi la 
notificació col�lectiva mitjançant edicte de publicació del padró corresponent o, 
quan es tracti d’una liquidació de venciment singular, la sol�licitud corresponent 
s’haurà de formular en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà que 
s’entengui produïda la notificació.  
Transcorregut aquest termini, el benefici fiscal acordat tindrà efectes per a l’exercici 
següent al de la data de la sol�licitud.” 
 



 

 

1.2. Modificar el punt número cinc de l’article 26è de la mateixa l’Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació relatiu al Règim Ordinari 
dels Ajornaments i Fraccionaments del pagament, en el sentit d’incloure 
l’exercici actual en els fraccionaments de liquidacions de l’Impost sobre Béns 
Immobles, amb el següent redactat: 

“ 5. S’estableix un supòsit específic per a fraccionaments i/o ajornaments de 
liquidacions de l’IBI d’exercicis endarrerits o complementàries de l’exercici actual 
fruit de regularitzacions, quan el retard en la liquidació no sigui atribuïble al 
contribuent. En aquest cas s’aplicaran els terminis màxims establerts a l’apartat 2, 
sense necessitat d’aportació de garantia ni del pagament dels interessos de 
demora”. 
 
SEGON.- ORDENANCES FISCALS D’IMPOSTOS 
2.1. Modificar el punt número tres de l’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm. 2, 

reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, relatiu a la 
bonificació als vehicles de menor impacte ambiental, que quedarà redactat 
tal i com segueix: 

“3. Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 de la quota els següents vehicles que, 
per la classe de carburant utilitzat o per les característiques dels seus motors, es 
consideren que produeixen menor impacte ambiental: 

  a)- Vehicles elèctrics. 
 b)- Vehicles híbrids, que disposen de 2 o més motors quan 
  algun d’ells funcioni amb energia elèctrica. 

c)- Vehicles que utilitzen gas liquat de petroli (GLP), biogàs, gas 
natural, metà, metanol, hidrogen, derivats d’olis vegetals i similars.” 

 

2.2. Modificar l’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, relatiu a les 
exempcions objectives en el sentit d’incloure un nou supòsit d’exempció 
previst normativament: 

“Art. 5è. Exempcions objectives 
    .../... 

c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de 
la vivenda habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per la 
cancel�lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la 
mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, 
de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o 
crèdits hipotecaris. 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de la vivenda en què 
concorrin els requisits anteriors, realitzats en execucions hipotecàries 
judicials o notarials.  
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant 
transmitent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi 
d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del 
deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge. 
A aquests efectes, es considerarà vivenda habitual aquella en què hagi 
estat empadronat el contribuent de manera ininterrompuda durant, al 
menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment 
d’adquisició si aquest termini fos inferior a dos anys. 
Pel que fa al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre 
Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 

efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment 
inscrita. 
La concurrència d’aquests requisits previstos anteriorment s’acreditarà 
pel transmitent davant l’Administració tributària municipal.” 

 
TERCER.- ORDENANCES FISCALS DE TAXES 
3.1. Modificar els punts 1.4 i 1.5 i suprimir els punts 1.6 i 1.7. de l’article 2n. de 

l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de les Taxes per la prestació de 
serveis i activitats administratives, en el sentit d’agrupar dos supòsits de fet 
imposable de la taxa tot adequant-los a la actual normativa. El redactat serà 
el següent: 

Art. 2n. Fet imposable.- 
     .../... 
 
“1.4. L’atorgament de llicències d’obertura d’establiments o d’organització 
d’activitats. Així mateix, constitueix fet imposable tota activitat tècnica i 
administrativa de control realitzada en aquells casos on es preveu la presentació de 
declaració responsable o comunicació prèvia. 
1.5. L’atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació vigent del sòl 
i ordenació urbana, així com la realització d’activitats administratives de control en 
els supòsits en els que l’exigència de llicència hagi estat substituïda per la 
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia.”  

.../... 
 
3.2. Modificar els apartats 6.4. i 6.5. de l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. 6, 

reguladora de les Taxes per la prestació de serveis i activitats 
administratives, per la introducció de dues noves tarifes, que quedaran 
redactats com segueix: 

 
“Art. 7è. Base imposable i quota.- 
El cost real o previsible de l'activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva 
globalitat, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota 
tributària. 
No es concediran bonificacions ni exempcions de caràcter subjectiu, però es dotarà un 
fons de serveis socials per atendre aquells casos de necessitat social que preveu 
l'article 24.4. del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. 
Les quotes tributàries, determinades individualment segons les diferents activitats que 
constitueixen el fet imposable, seran les següents: 
     .../... 
 
6.4. TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES I  RÈGIMS DE 
COMUNICACIÓ PRÈVIA  DE LES ACTIVITATS 

.../... 

1.4. 
Comprovació de comunicacions prèvies d’activitats innòcues o de 
declaracions responsables d’activitats de baix risc (*)  

 .../...  
3. Espectacles Públics i Activitats Recreatives  

 .../...  
3.10. Llicència per la instal�lació de circ o altres establiments no permanents 

desmuntables amb necessitat d’informe de control o comprovació extern 30,00 € 

   



 

 

4. Canvi de titularitat d’un establiment o d’una activitat 44,35 € 

   

5. Altres actuacions  

   

5.1. Visites d’inspecció 125,00 € 

5.2. Sonometries diürnes 165,00 € 

5.3. Sonometries nocturnes 250,00 € 

5.4. Altres comprovacions de comunicacions prèvies 100,00 € 

5.5. Altres informes relatius a activitats 100,00 € 

   
 Disposició transitòria:  

S’estableix amb caràcter general una bonificació del 50% 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 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 

1.  Llicències urbanístiques  

 ../...  

1.13. Llicència Urbanística d’Obra Major amb informe facultatiu 
d’una altra Administració 237,25 € 

 .../...  
 

3.3. 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  1,4370 € 
   

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 0,7168 €/m3 

2.1.2. 
Bloc 2n.- Per a consums compresos entre 10.01. i 16 
m3/mes/abonat 0,9874 €/m3 
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2.1.3. 

Bloc 3r.- Per a consums superiors a 16 m3/mes/ abonat 1,3959 €/m3 

2.2. Consums industrials 0,9178 €/m3 
   

3. ALTRES SERVEIS NO TARIFARIS   

   

 (.../...)  

3.7. Lloguers comptador:   

3.7.1. Lloguer comptador de 15 mm 0,9915 € 

3.7.2. Lloguer comptador de 20 mm 1,0769 € 

3.7.3. Lloguer comptador de 25 mm 1,2361 € 

3.7.4. Lloguer comptador de 30 mm 2,0076 € 

3.7.5. Lloguer comptador de més de 30 mm 4,9812 € 

 .../...  

3.9. Manteniment Boques d’Incendis Equipades (IPF) 6,2321 €/Unitat/mes 
   

 
3.4. Modificar l’Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de les Taxes per la 

utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, en el 
sentit d’introduir un capítol relatiu als Beneficis Fiscals, modificar l’actual 
article 7.2, relatiu al prorrateig per trimestres de les taxes i renumerar els 
capítols de l’Ordenança, la qual quedarà redactada tal i com segueix: 

.../... 
 

“Capítol V – BENEFICIS FISCALS 
Article 5.1.- L’Estat,  les Comunitats Autonòmes i les Entitats Locals no estaran 
obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments 
especials necessaris pels serveis públics de comunicacions que explotin directament, i 
per altres usos directament afectes a la segureta ciutadana o defensa nacional. 
Article 5.2.- Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa aquelles entitats sense 
ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes o aquelles 
persones físiques, jurídiques públiques o privades vinculades a una activitats amb un 
clar caràcter social i/o cultural. “ 

.../... 
 

“CAPÍTOL VIII- GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
.../... 

 
Article 8.2. Les altes i baixes de les taxes que es meriten periòdicament es 
prorratejaran per trimestres naturals. 
    .../... 
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. 



 

 

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 2016 i posteriors. 
SISÈ.- Els presents acords entraran en vigor l’1 de gener del 2016 i mantindran la 
seva vigència fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial de la modificació de les 
Ordenances Fiscals 2016, 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 Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.2.- Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació Municipal i 
de la Plantilla Orgànica de Personal de l’exercici 2016. 
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2016, així com la 
seva documentació annexa i complementària. 
Vist l’informe econòmic - financer de la Intervenció Municipal. 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, on d’acord amb allò establert en l’apartat 1r. de 
l’article 168 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde - President, eleva al Ple de la 
Corporació el projecte de Pressupost per a l’exercici de 2016 i previ dictamen de la 
Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, es proposa al Ple adoptar els 
següents  A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2016 que 
ascendeix a la quantitat de 19.983.519,88 euros d’ingressos i la mateixa quantitat 
de despeses segons el detall següent: 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
CAPÍTOL   CORRENTS DE CAPITAL EUROS 

I IMPOSTOS DIRECTES 7.439.800,00   7.439.800,00
II IMPOSTOS INDIRECTES 75.000,00   75.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 4.715.001,05   4.715.001,05
IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 5.103.598,30   5.103.598,30
V INGRESSOS PATRIMONIALS 272.033,77   272.033,77
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS     0,00
VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL   628.086,76 628.086,76
VIII ACTIUS FINANCERS    0,00
IX PASSIUS FINANCERS   1.750.000,00 1.750.000,00

TOTAL   17.605.433,12 2.378.086,76 19.983.519,88
 

ESTAT DE DESPESES 
CAPÍTOL   CORRENTS DE CAPITAL TOTAL 

I DESPESES DE PERSONAL 5.526.671,33  5.526.671,33
II BENS CORRENTS I SERVEIS 6.786.498,08  6.786.498,08
III DESPESES FINANCERES 132.500,00   132.500,00
IV TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.518.352,90  2.518.352,90
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V FONS DE CONTINGÈNCIA 120.000,00    
VI INVERSIONS REALS   3.119.897,57 3.119.897,57
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   29.600,00 29.600,00
VIII ACTIUS FINANCERS    0,00
IX PASSSIUS FINANCERS 1.750.000,00  1.750.000,00

TOTAL   16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació. 
 
Tercer.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent a 
l’exercici de 2016, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents del 
decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
servei de les Entitats Locals. 
 
Quart.- Determinar la quantitat global de 534.626,97 € destinada a l’assignació de 
complement de productivitat al personal de la Corporació, segons el que disposa 
l’article 172.4 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 
Cinquè.- Aprovació de la massa salarial del personal laboral consolidat, integrat per 
l’Ajuntament de Banyoles, el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany 
de Banyoles, d’acord amb l’article 103.bis de la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 
2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, segons el detall 
següent: 
 

Ens Import  

Ajuntament 1.687.792,76 

Consorci Estany 264.133,93 

Consorci Esportiu 34.521,04 

Total 1.986.447,73 
 
Sisè.- Aprovar el Pressupost consolidat, integrat per l’Ajuntament de Banyoles i el 
Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i el Consorci de l’Estany, amb un import 
total de 20.236.849,69 €. 
 
Pressupost 
consolidat 

Ajuntament Consorci 
Esportiu 

Consorci 
Estany 

Ajustament 
Transf. 
internes 

TOTAL 

Pressupost 
ingressos 

19.983.519,88 71.000,00 459.068,49 186.738,68 20.326.849,69 

      
Pressupost 
despeses 

19.983.519,88 71.000,00 459.068,49 186.738,68 20.326.849,69 

 
Setè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que determina la 
legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, sense necessitat 
d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini d’exposició al públic no es 
presentin al�legacions ni suggeriments. 
 



 

 

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial del Pressupost General de la 
Corporació Municipal i de la Plantilla Orgànica de Personal de l’exercici 2016,  
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 Iniciativa per Catalunya 
Verds-Independents de Banyoles).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.3.- Modificació de Crèdits 86/2015 del Pressupost de l'exercici 2015. 
Vist l’Informe proposta de modificacions de crèdit, per transferències entre 
partides, de les àrees  de Medi Ambient, Promoció Econòmica, Seguretat i Cultura, 
per la necessitat de redistribuir el crèdit consignat al capítol VI d’inversions 
municipals 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa l’adopció dels 
següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 86/2015, per 
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següents quadres: 
 
BAIXA   
Núm. partida Denominació  Import 
15/21.17201.60000 Millora M. Ambient. Compra terrenys -40.117,58 
15/60.43200.62216 Prom. Turística. Amarrador Embarcació -27.445,50 

 T o t a l     B a i xa . . . . . . . . .  -67.563,08 
 
ALTA   
Núm. partida Denominació  Import 
15/21.17201.61911 Millora M. Ambient. Caseta Fusta 17.563,08 
15/40.33322.62504 Auditori Ateneu. Adquisició piano  35.000,00 
15/33.13200.62400 Policia Local. Vehicle Policia  15.000,00 

 T o t a l       A l t a . . . . . . . . . . . . . . . . 67.563,08 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de la Modificació de Crèdits 86/2015 del 
Pressupost de l'exercici 2015, essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal: 
Convergència i Unió), 6 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles i 
Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles) i 2 vots en contra (grup  
municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
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CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
4.1.- RATIFICACIO DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 5 
D’OCTUBRE DE 2015, SOBRE LA MOCIO DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L'EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA 
SEVA IMPUTACIO PER L'ORGANITZACIO DEL 9N. 

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 5 d’octubre de 2015, sobre la 
Moció de suport al President Mas, a l’Exvicepresidenta Ortega i a la Consellera Rigau 
amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N, el qual és del tenor literal 
següent:  
 
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 
catalans i catalanes varem acudir a les urnes en una procés participatiu 
protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través 
de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats 
a declarar durant el proper mes d’octubre.  Se’ls acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 
inhabilitació fins a la presó.  
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics. 
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de l’ AJUNTAMENT DE BANYOLES  
proposen a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de 
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics. 
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Banyoles amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel 
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i fer-la públic a través 
dels mitjans públics municipals. 
5.- Ratificar aquesta Moció en el proper Ple Ordinari que se celebri.” 
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
ACORDS: 
1.-   RATIFICAR  l’acord de Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2015, 
d’expressar el nostre suport al President Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i a la Consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 



 

 

2.-  Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de 
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics. 
3.-  Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Banyoles amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  
4.-  Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Local pel 
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i fer-la públic a través 
dels mitjans públics municipals. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local, de 
5 d’octubre de 2015, sobre la Moció de suport al President Mas, a l'Exvicepresidenta 
Ortega i a la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 
9N. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Ratificació de la Moció per unanimitat dels 
membres assistents. 
 
4.2.- Moció del grup municipal de Junts per Banyoles en motiu del 75è. 
Aniversari de l’assassinat del President Lluís Companys i Jover.  Justícia 
Universal i Memòria Històrica. 
El passat 15 d’octubre es va commemorar el 75è. aniversari de l’assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d’una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa; sentència que continua encara 
sense declarar-se nul�la per part de l’Estat Espanyol. 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il�legalitat 
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té 
cap valor jurídic.  I no declara les resolucions judicials nul�les de ple dret per 
il�legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les.  En aquest 
sentit la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els 
drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul�lar els judicis 
sumaríssims dictats per tribunals militars, entre ells el que condemnava al President 
Companys. 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el 
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul�lació de la sentència 
dictada pel tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la 
sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va 
condemnar a pena de mort el President Companys, perquè considerava que 
ambdues sentències eren inexistents i nul�les de ple dret, en haver estat dictades 
per tribunals il�legítims conforme la llei 52/2007.  D’altra banda, l’immobilisme i la 
manca de sensibilitat per part dels diferents governs de l’Estat contrasten amb els 
actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França s’han fet per les 
actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet 
d’haver col�laborat amb el General Franco.  Un menyspreu que es veu agreujat 
quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els 
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a 
l’Arxiu d’Avila, en lloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, 
institució que és la seva legítima propietària.  Un cop tancada la causa contra el 
franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en situació d’indefensió, és a 
Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme guarden la darrera 
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esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda “Querella 
Argentina”.   Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a 
instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat 
espanyol amb l’objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la com 
a icona de la justícia universal. 
Per tot això, en la commemoració del 75è. aniversari de la seva mort, considerem 
que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul�litat 
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la 
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta.  
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col�laborat en la 
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega 
a declarar nul el seu judici.  Després de dècades de llibertats democràtiques, 
considerem que encara no s’ha reparat com cal la memòria del President 
Companys, així com la causa de milers de víctimes de totes les nacions i pobles de 
l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les 
actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul�lar la sentència del judici 
sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a 
reparar el seu honor.   Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de 
l’Esquerra nacional, “la nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del 
treball i de la justícia”.  La nova República Catalana s’ha de constituir com un 
baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal.  Lluís 
Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana.  Aquest 27S hem 
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a 
caminar.   Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va 
protagonitzar, i que tants d’altres que el van precedir i tants d’altres que hem 
continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable. 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de Banyoles 
l’adopció dels acords següents: 
Primer.  Instar al Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul�lar la sentència del judici sumaríssim al President de 
la Generalitat, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles 
actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat. 
Segon.  Instar al Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per 
considerar com a inexistents i nul�les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats 
i Tribunals declarats il�legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia 
General de l’Estat en el seu Decret del 4 d’abril de 2010, habilitant el procediment 
administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent 
certificat de nul�litat als efectes legals procedents. 
Tercer.  Subsidiàriament, modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal i la Llei 
Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per 
procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il.legimitat realitzada 
conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es 
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o 
a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències 
declarades il�legítimes. 
Quart.  Reclamar a l’Estat Espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Avila. 



 

 

Cinquè.  Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups 
polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts Espanyoles, i a les 
associacions de recuperació de la memòria històrica. 

 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció del grup municipal de Junts 
per Banyoles en motiu del 75è. Aniversari de l’assassinat del President Lluís 
Companys i Jover.  Justícia Universal i Memòria Històrica. 
 
El Ple de la Corporació aprova aquesta Moció per unanimitat. 
 
 
4.3.- MOCIÓ PER DECLARAR LA CIUTAT DE BANYOLES CONTRARIA AL 
TRACTAT  TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ  I INVERSIÓ  (TTIP), I D'ALTRES 
INICIATIVES RELACIONADES  
Exposició de motius:  
La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, 
amb un intolerable dèficit de transparència i control per part  de la  ciutadania i dels 
seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de 
liberalització de comerç i inversions, que  representa un' seriós perill per a la  
democràcia, la. deguda protecció dels drets� laborals, mediambientals i la salut, 
prioritzant l'interès comercial dels inversors i empreses transnacionals.(ETN) davant 
l'interès general. 
Aquesta "liberalització de les  relacions comercials EUA-UE", tal com està 
concebuda, implicaria una  rebaixa  dels' estàndards europeus i nord-americans, és  
a  dir, de  les regulacions que protegeixen els drets de la ciutadania en àmbits com 
el consum, el treball o el medi ambient, ja que aquestes regulacions limiten els 
beneficis de les corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al "principi de 
precaució", que a Europa domina la legislació sobre alimentació i els drets al 
consum europeus. 
El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de 
prestació dels mateixos a  les  ETN,  així  com  à les  compres i licitacions. de  béns  
i  serveis de  les Administracions Públiques (AAPP), posa en perill els serveis i les 
compres públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat de les institucions 
electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar 
l'economia i les iniciatives locals. 
Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels 
inversors. Eri el cas de presentar conflictes per part d'aquest col�lectiu amb els 
estats, un "tribunal" d'arbitratge seria  qui  s'encarregués de  resoldre'ls: 
l'anomenat "lnvestor-State Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan tindria 
competències per establir compensacions econòmiques dels  estats a  la inversió 
estranger¡sta, per l'aplicació de mesures (p.ex. l'augment d'estàndards 
mediambientals o sanitaris) que puguin reduir els seus beneficis presents o futurs. 
L'estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja que les decisions dels òrgans 
d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades. 
Així mateix, el TTIP recull la creaci6 d'un organisme permanent anomenat Consell 
de Cooperació Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives 
al que estableix el TTIP, donant accés directe als lobbies empresarials per influir i 
modificar en el seu benefici la nostra legislació. 
D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra 
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, estatal, autonòmica o 
local. Les comunitats locals es troben limitades per ajustaments estructurals 
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restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i. de protecció de 
l'inversor. Aquesta lògica desmantella .els serveis públics i suprimeix la llibertat 
dels pod13rs locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les 
seves poblacions, atenent a polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i 
social local. 
L'aprovació del TTIP contribuiria, en el cas de .l'estat espanyol, a l'ofensiva del 
govern estatal de desmantellament dels municipis, que sota el nom de "Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local" pretén tres objectius bàsics: 
- Restringir l'autonomia local. 
- La supressió de competències i serveis públics locals. 
- La privatització total dels serveis municipals. 
Els governs regionals de la UE (comunitats autònomes, en el nostre cas), així com 
les  corporacions locals, tenen dret a ser informades sobre la legislació que serà 
acordada a escala europea que els pugui afectar, perquè puguin expressar les 
seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a les negociacions 
sobre el TTIP. 
Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és 
mantenir l'Acord sobre Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del 
Comerç (OMC) fins a crear un nou acord. L'ACP està sent utilitzat per la Comissió 
Europea com a justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació 
pública. 
Qualsevol classe d'acord, incloent-la contractació pública, ha de conduir a 
augmentar les garanties i no a reduir-les. Així, aquest acord no ha  de  posar en 
perill els aspectes progressistes de la llei de contractació pública de la UE, 
especialment els que faciliten el desenvolupament autonòmic i. local. Aquests 
aspectes són importants, ja que permeten que es realitzin les contractacions 
públiques tenint en compte no només el preu, sinó també altres aspectes com els 
mediambientals i els socials. 
Les administracions locals: 

� en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de 
responsabilitzar-se i posicionar-se respecte les  implicacions de  tota mena que 
comporta el TTIP, per a l'administració, els drets de la seva ciutadania i el medi . 
ambient; 

� sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació 
locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general 

� estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, 
consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la 
ciutadania. 

Les comunitats locals  volen  ampliar el debat públic i democràtic  sobre el que  
està veritablement en joc darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i 
compres públiques: 

� el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment 
beneficiosos si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el 
benefici de l'especulació financera i de les grans empreses multinacionals; 
l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps 
l'eliminació progressiva de la solidaritat i la  democràcia; 

� l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat 
produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva qualitat i 
el seu cost; 

� els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre 
exclusivament de la lògica del mercat; 

� només  l'existència  diversificada  de  serveis  públics  socialment  útils  permet 
assegurar una qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb 
l'exercici real de la democràcia; 



 

 

� el control. públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la 
creació de nous serveis públics, així com per afavorir l'economia i ocupació locals. 

Per tot això, els grups municipals ICV-Independents de Banyoles i la CUP proposem 
al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
1. Declarar Banyoles com Municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i 
Inversions entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP), al tractat de lliure comerç 
de la UE amb � Canadà  (CETA)  i a  l'Acord  Multilateral  per  a  la Comercialització  
de  Serveis  (TISA), defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i 
redistribució social. 
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels 
anomenats "serveis socialment útils". 
3.  Que  siguin  declarats  béns  públics  no  susceptibles  de  negociació  de  cap  
Tractat d'Inversió ni de transacció mercantil els serveis educatius, els serveis de 
salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, subministraments d'aigua i 
energies. 
4. Sol�licitar la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de 
racionalització i sostenibilitat de  l'administració  local"  per  legislar  en  el  seu  lloc  
una  nova  normativa enfocada a la millora de l'autonomia local. 
5. Sol�licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres acords comercials 
similars com el.CETA i el TISA. 
6. Sol�licitar igualment que: 

� no es ratifiqui cap tractat que contingui la implantació de mecanismes de resolució 
de controvèrsies entre inversors i la Unió Europea o els seus estats membres que 
excloguin els procediments i òrgans judicials .ordinaris, o qualsevol altra disposició 
que pugui comprometre els serveis socials, serveis públics i els subministraments 
bàsics i/o ser utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que 
puguin  promulgar  els  estats  membres  sobre  aquestes  matèries,  sobre  el medi 
ambient o sobre la protecció de els consumidors.  

� evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de 
les empreses transnacionals  en les regulacions comercials que afectin els drets de la 
ciutadania. 

7. Assolir el compromís de promoure la informació i el debat públic entre la 
ciutadania i les entitats  econòmiques,  socials,  professionals,  culturals;  etc.  a  la  
nostra  ciutat, sobre l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre 
municipi, així com la realització a la nostra ciutat d'una trobada europea de 
municipis sobre aquesta temàtica. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de la Moció dels grups municipals de la 
CUP i ICV-IdB, per declarar la Ciutat de Banyoles contrària al Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversió (TTIP), i d’altres iniciatives relaciones, essent la votació de 9 
abstencions (grup municipal: Convergència i Unió) i 8 vots a favor (grups 
municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents 
de Banyoles). 
 
El Ple de la Corporació aprova aquesta Moció per majoria simple. 
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TEMA D’URGÈNCIA 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA 
5.1.- Aprovació inicial del Reglament del Defensor del ciutadà de Banyoles. 
Atès que l’article 43 del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de la 
Corporació del dia 28 d’abril de 2003 i entrat en vigor el dia 12 de juliol del mateix 
any, disposa que “l’Ajuntament impulsarà la creació de la figura del Defensor del 
Ciutadà, persona que realitzarà tasques de defensa dels drets individuals i 
col�lectius de la ciutadania. En aquest sentit, el Defensor del Ciutadà rebrà les 
queixes i reclamacions de la ciutadania i les canalitzarà al govern de la ciutat, sens 
perjudici de la utilització del Síndic de Greuges de Catalunya o altres institucions 
supramunicipals. 
En qualsevol cas, l’Ajuntament promourà un reglament específic de funcionament 
del Defensor del Ciutadà, persona que haurà de ser escollida per consens de tots 
els grups municipals”. 
Atès que també la Disposició transitòria primera de l’esmentat Reglament de 
Participació Ciutadana disposa que “l’Ajuntament de Banyoles haurà d’aprovar el 
Reglament a què es refereix l’article 43 i que ha de regir la figura del Defensor del 
Ciutadà”. 
Atès que la figura del Defensor del ciutadà esdevé una fórmula addicional de 
promoció dels mecanismes de democràcia participativa de la ciutat, així com un 
mecanisme de control de l’activitat de l’Ajuntament de Banyoles i que la seva 
incorporació suposa un apropament del ciutadà a l’Administració, amb l’objectiu de 
la millora global del sistema administratiu i una eficaç i eficient prestació dels 
serveis públics municipals.  
Atès el que disposa l’article 59 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de caràcter obligatori 
pels ens locals i, per tant, aquest Reglament s’ha d’ajustar a aquestes previsions 
legals, sense perjudici que sigui el propi Ajuntament de Banyoles el que, en exercici 
de la seva potestat organitzativa reguli el règim jurídic de la institució. 
Vist el que disposen els articles 49 i 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) en la redacció aprovada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; 
70.2 de la LRBRL en la redacció aprovada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local; 178 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC); 56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS). 
Vist l’informe de Secretaria sobre la normativa aplicable a l’aprovació del reglament 
municipal. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Defensor del ciutadà de Banyoles 
d’acord amb el text que figura a l’expedient A171.01.2015.1149. 
Segon. Sotmetre l’acord i el text de l’ordenança a informació pública, a efectes 
d’examen i reclamació, durant un termini de 30 dies, a través de la publicació 
d’edictes en el Taulell d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, d’acord amb el que disposa l’article 63 del ROAS. 
Transcorregut el termini assenyalat si no s’ha presentat cap reclamació, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord. 



 

 

Tercer. Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegre i fefaent d’aquesta ordenança 
a la Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de Governació, 
d’acord amb el que disposa l’article 65.3 del ROAS. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial del Reglament del Defensor del 
ciutadà de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
  
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 22 
h 05 m de la nit, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària Accidental 
per a la seva constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,       La Secretària Accidental, 
 
 


