ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 12/2020
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 9 de desembre de 2020
Horari: de 19:00 h a les 20:22 h
Celebrada telemàticament
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 9 de desembre de 2020, es reuneixen
de forma telemàtica, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es
relacionen, en sessió extraordinària i primera convocatòria, sota la presidència del
Senyor Alcalde President, i assistit per mi, la secretària municipal.
ASSISTENTS
Alcalde
Miquel Noguer Planas
Tinents/es d’alcalde
Jordi Congost Genís
Ester Busquets Fernández
Miquel Cuenca Vallmajó
Lluís Costabella Portella
Anna Maria Tarafa Güell
Regidors/es
Albert Tubert Yani
Clàudia Massó Fontàs
Gemma Feixas Mir
Jaume Butinyà Sitjà
Núria Martínez Bosch
David Carvajal Carbonell
Meritxell Satorras Català
Albert Masdevall Palomo
Jana Soteras Melguizo
Non Casadevall Sala
Joaquim Callís Fernández
Secretària
R.M.M.A.
Interventora
A.P.P.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Per l’alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del
dia:
PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÒMICS
1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2021 (expedient X2020009196).
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. R.M.M.A., secretària municipal, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:
Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2021, així
com la seva documentació annexa i complementària.
Vist l’informe econòmic - financer de la Intervenció.
Vista la Memòria de l’Alcaldia del Projecte de Pressupost de l’Ajuntament de
Banyoles de l’exercici de 2021, d’acord amb allò establert en l’apartat 1r. de
l’article 168 del R.D. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
Vist el projecte de pressupost 2021 a aprovar inicialment pel Consell Plenari
del Consorci de l’Estany que preveu celebrar sessió en data 27 de novembre
de 2020.
Vist el projecte de pressupost 2021 aprovat inicialment per la Junta General
del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles celebrada en data 20 de
novembre de 2020.
Als efectes del càlcul de l’estabilitat s’incorpora el pressupost del Consorci de
l’Estany, conformat el projecte i pendent d’aprovació inicial pel Consell
Plenari en que es preveu celebrar, així com el pressupost del Consorci
Esportiu de l’Estany, aprovat inicialment per part de la seva Junta General
prevista pel dia 20 de novembre de 2020. Els càlculs de la Llei d’Estabilitat
es fan en termes consolidats amb els pressupostos de tots aquests ens, i
amb caràcter informatiu donada la suspensió de les regles fiscals per efecte
de l’acord de Consell de Ministre de 20 d’octubre de 2020.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa de serveis econòmics, es proposa al Ple l’adopció del
següent
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ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2021 que
ascendeix a la quantitat de 20.920.030,00 euros d’ingressos i la mateixa
quantitat de despeses, segons el detall següent:
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol

Denominació

2021

I

Impostos directes

7.767.000,00

II

Impostos indirectes

300.000,00

III

Taxes i altres ingressos

3.670.880,00

IV

Transferències corrents

6.126.950,00

V

Ingressos patrimonials

327.100,00

VI

Alienació Inversions

0,00

VII

Transferències de capital

1.028.100,00

VIII

Actius Financers

0,00

IX

Passius Financers

1.700.000,00

TOTAL INGRESSOS

Ordinari/Capital

18.191.930,00

2.728.100,00

20.920.030,00 20.920.030,00

ESTAT DE DESPESES

Capítol

Denominació

2021

I

Despeses de personal

6.765.000,00

II

Despeses corrents

6.781.720,00

III

Despeses financeres

102.500,00

IV

Transferències corrents

2.742.710,00

16.391.930,00

V

Fons de contingència

100.000,00

100.000,00

VI

Inversions

2.714.600,00

VII

Transferències de capital

13.500,00

VIII

Actius financers

0,00

IX

Passiu financers

1.700.000,00

4.428.100,00

20.920.030,00

20.920.030,00

TOTAL DESPESES

Ordinari/Capital

3

Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General de la
Corporació.
Tercer.- Aprovar la Plantilla Orgànica corresponent a l’exercici de 2021, 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.- 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 segons el detall següent:

Ens

Import

Ajuntament

1.990.727,00

Consorci de l’Estany

145.000,00

Consorci Esportiu
Banyoles

de

l’Estany

Total

de

47.993,00
2.182.544,00

Cinquè.- Aprovar el Pressupost consolidat per a l’exercici 2021, 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 21.248.171,37 euros

Pressupost
Ajuntament
consolidat

Consorci
Estany

Consorci
Esportiu

Ajustaments
TOTAL
Transf.
internes

Pressupost
ingressos

20.920.030,00 340.481,37 114.500,00 -126.840,00

21.248.171,37

Pressupost
despeses

20.920.030,00 340.481,37 114.500,00 -126.840,00

21.248.171,37

Sisè.- 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.
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El debat d’aquest punt es pot visionar a :
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=00m01s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=00m43s
Secretària
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=02m22s
Gemma Feixas (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=07m00s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=17m36s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=35m20s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=37m16s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=40m07s
Jana Soteras (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=46m46s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=53m02s
David Carvajal (ERC-JpB-AM)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=63m53s
Miquel Noguer (JxCAT)
La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor (9)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
Vots en contra ( 8)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
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GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.

PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT
DE BANYOLES PER A L’EXERCICI 2021 (expedient X2020012184).
L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, primer tinent d’alcalde, que fa
la següent proposta al Ple:
ANTECEDENTS DE FET
1.- El Ple de la Corporació, en sessió del dia 13 de novembre de 2017, va
aprovar una nova valoració i relació de llocs de treball del personal de
l’Ajuntament de Banyoles. Aquesta nova valoració relació de llocs de treball,
una vegada aprovada es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 240, de 19 de desembre de 2017 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7510 del dia 4 de desembre de 2017.
2.- La proposta d’aprovació de la relació de llocs de treball per a l’exercici
2021 incorpora, respecte a la relació de llocs de treball aprovada i vigent, les
modificacions següents:


A conseqüència de la proposta d’amortització d’una plaça
administrativa d’administració general (jubilació de la funcionària que
ocupava aquest lloc de treball, aquesta persona estava adscrita
provisionalment al lloc de treball de tècnic/a de contractació
administrativa) la creació d’una nova plaça a la plantilla de personal
de l’exercici 2021 de tècnic/a mig de contractació amb les
característiques següents:
Nom: Tècnic mig contractació
Règim: Funcionari
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnics/ques grau mitjà
Nivell CD: 22
Nombre places : 1



S’incrementa en un lloc la dotació del llocs de treball de Tècnic/a de
desenvolupament local ocupació, quina traducció a la plantilla ha
sigut amb la creació d’una plaça de Tècnic/a de desenvolupament
local, lligada i depenent la seva provisió de l’atorgament a
l’Ajuntament de Banyoles d’una subvenció de la Diputació de Girona
(per a la contractació de personal de l’àmbit de promoció econòmica
que compleixi el tercer any de contracte consecutiu vinculat a un
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programa subvencionat per la Generalitat i que acreditin interès per
consolidar aquest lloc de treball a la plantilla de l’entitat).


S’incrementa en un lloc la dotació de llocs d’auxiliar administratiu/ves
de l’Àrea de Serveis a les persones, i la conseqüent creació de la
plaça a la plantilla de personal.



La relació de lloc de treball vigent ja contempla la dotació de 22 llocs
de treball d’agent, aquesta previsió s’ha reflectit en la proposta de
plantilla de personal de l’exercici 2021 amb la creació de dos noves
places d’agent de la policia local.

Els imports de complement específic que consten detallats en l’annex de
Relació de llocs de treball 2021 que es porta a aprovació corresponen a
l’import íntegre del complement específic dels llocs de treball resultant de la
nova valoració i relació de llocs de treball aprovats pel Ple de la Corporació
de data 13 de novembre de 2017.
Aquests imports han sigut actualitzats anualment d’acord amb els
increments de retribucions previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat (exercici 2018), en el Reial Decret Llei
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (exercici 2019), i pel
Reial Decret Llei 2/2020 de 21 de gener d’increment de les retribucions del
personal del sector públic (exercici 2020).
3.- La proposta de relació de llocs de treball per a l’exercici 2021 ha estat
negociada amb la Mesa general de negociació.
4.- Consta en l’expedient l’informe emès per la cap del Servei de Recursos
Humans, de data 24 de novembre de 2020.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposen els articles 72 a 74 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut de l’Empleat públic, comptar amb una Relació de llocs de treball
és una obligació de les administracions públiques que han d’estructurar la
seva organització mitjançant relacions de llocs de treball i altres instruments
organitzatius similars, els quals comprendran, almenys, la denominació dels
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, els
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.
En l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la
legislació de règim local, correspon a l’Ajuntament
la potestat
d’autoorganitzar-se, la qual es manifesta en la capacitat d’ordenació del
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personal i de l’estructura organitzativa, amb la finalitat de servir els
interessos generals amb eficàcia, eficiència i coordinació.
Una relació de llocs de treball és l’instrument tècnic d’ordenació dels llocs de
treball en una administració. La Sentència del Tribunal Suprem de 2 de
desembre de 2010 defineix la RLLT com “L’instrument que permet realitzar
l’ordenació del personal, d’acord amb les necessitats dels serveis, precisant
els requisits per a l’acompliment de cada lloc i comprenent la denominació, i
característiques essencials dels mateixos amb la determinació de les seves
retribucions complementàries”.
A més del seu caràcter tècnic i obligatori, la confecció de la relació de llocs
de treball amb criteris organitzatius, són qüestions essencials per poder
desenvolupar, tant la carrera professional dels treballadors de
l’administració, com per plantejar una millor adequació de la plantilla a les
necessitats de la institució.
El Conveni col·lectiu del personal laboral i el Pacte de condicions de treball
del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, estableixen en el seu
article 15 que l’organització de treball és facultat exclusiva de l’Ajuntament,
que ha d’establir els sistemes de racionalització, millora de mètodes i
processos i simplificació de tasques que permetin un millor i més alt nivell de
prestació de serveis.
De conformitat amb l’article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat
públic, s’ha de dur a terme la corresponent negociació amb els òrgans de
representació del personal funcionari i laboral.
El Projecte de Llei de pressupostos generals de l’estat per l’exercici 2021
estableix un increment de les retribucions del personal del sector públic d’un
0,9%. I per a l’exercici 2021 l’import del complement específic de cada lloc
de treball s’ha incrementat en aquest percentatge. Aquest Projecte de llei
està actualment amb tramitació parlamentària. No obstant això, si no
s’arriba a aprovar aquest text o hi ha alguna modificació s’haurà de
modificar la relació de llocs de treball en el sentit que disposi la normativa
finalment aprovada, la qual és d’obligat compliment.
En els article 29 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de personal al Servei de les Entitats locals de Catalunya, es
regula la relació de llocs de treball, establint-se en el seu article 32, que la
relació de llocs de treball l’ha d’aprovar el ple de la Corporació i el mateix
òrgan ha d’aprovar les modificacions que es produeixin.
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
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refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’òrgan competent
per aprovar la relació de llocs de treball i fixar la quantia de les retribucions
complementàries és el Ple de l’Ajuntament.
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la
comissió informativa de serveis generals, es proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD
Primer.- Aprovar la relació de llocs de llocs de treball de l’Ajuntament de
Banyoles per a l’exercici 2021, amb efectes econòmics i administratius des
del dia 1 de gener de 2021, que s’adjunta com annex a aquest acord.
Segon.- Publicar la Relació de llocs de treball en el tauler electrònic de la
Corporació, a la seu electrònica (e-tauler), en el Butlletí Oficial de la
província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Trametre còpia de la Relació de llocs de treball a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació i Administracions públiques de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa
de l’Ajuntament de Banyoles.

El debat d’aquest punt es pot visionar a:
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=72m27s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=72m56s
Jordi Congost (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=76m42s
Non Casadevall (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=77m05s
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=77m55s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=80m26s
Joaquim Callís (Convivència i Progrés)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=80m30s
Miquel Noguer (JxCAT)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=81m04s
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Non Casadevall (Sumem)
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ9LG7DswM#t=81m10s
Jaume Butinyà (ERC-JpB-AM)

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA.
Vots a favor (9)
GM JuntsXCat-Banyoles: Miquel Noguer Planas, Jordi Congost Genís, Ester Busquets
Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluis Costabella Portella, Anna Tarafa Güell,
Gemma Feixas Mir, Albert Tubert Yani i Clàudia Feixas Mir.
Abstencions ( 8)
GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras
Melguizo.
GM Convivència i Progrés: Joaquím Callís Fernández.

CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i
aixeca la sessió a les 20:22 de la qual cosa, com a secretària, dono fe.
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió extraordinària del dia 30 de
novembre de 2020 ha quedat en 10 pàgines.
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