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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 
DE GENER DE 2020 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 27 de enero 
de 2020, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Miquel Cuenca Vallmajó, Lluís Costabella 
Portella i Anna Maria Tarafa Güell i dels Regidors Srs.  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 i Joaquim Callís Fernández. 

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Aprovació d'Actes anteriors : 23 de desembre de 2019 ( Sessió 
Ordinària). 7 de gener de 2020. (Sessió Extraordinària i Urgent ). 

S’aproven per unanimitat. 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=18.0&endsAt=30.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=18.0 

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 11 
de desembre de 2019 al dia 15 de gener de 2020. 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2019.5883 d’11 de desembre de 2019, al núm. 2020.153, de 
15 de gener de 2020, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=30.0&endsAt=39.0 

 
El Ple, es dóna per assabentat.  
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1.3. -Donar compte dels decrets 5721 i 6020, d'amortització d'operacions 
financeres. 

Lectura i explicació de la proposta :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=39.0&endsAt=103.0 

Vist l’expedient X2019006788, de refinançament d’operacions financeres 
d’endeutament a llarg termini, corresponents als anys 2010 i 2014, concretament 
els préstecs 1001,1002 i 1401, que s’ha tramitat des dels serveis econòmics, amb 
la finalitat de generar un estalvi financer en el cost global de les esmentades 
operacions. 
 
Vista la documentació que consta a l’expedient .  
 
El Ple de la Corporació, adopta:   
 
Donar compte del decrets d’alcaldia núm. 5721 i 6020 de 4 de desembre i 19 de 
desembre de 2019, respectivament, pels quals s’amortitzen les operacions 
financeres 1002 i 1401 signades inicialment amb BBVA I BANCO SANTANDER SA, 
respectivament, i es contracten noves operacions financeres, els préstecs 1902 i 
1903, ambdós amb CAIXABANK, mantenint el venciment , condicions inicials i 
import pendent d’amortitzar de les operacions originals però contractant un nou 
diferencial sobre l’euríbor a 3 mesos inferior a l’inicial. També s’ha renegociat el 
préstec 1001 amb la mateixa entitat que ja el tenia, l’entitat CAIXABANK, per 
rebaixar el diferencial sobre l’euríbor a tres mesos. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=39.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=48.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=76.0 

 
El Ple, es dóna per assabentat.  
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2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1. -Aprovació de la Revisió del Padró Municipal d'Habitants de Banyoles 
referit a 1 de gener de 2019. 

Lectura i explicació de la proposta :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=104.0&endsAt=134.0 

Atès el contingut del Reial Decret 743/2019, de 27 de desembre, (BOE núm 311, de 
27 de desembre de 2019), pel que es declaren oficials les xifres de població 
resultants de la Revisió del Padró Municipal d’Habitants, referides a 1 de gener de 
2018.  
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i el Reglament de Població i Demarcació Territorial dels Ens Locals ( article 82 
i següents del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol).  
 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament de Banyoles 
la xifra de població de 19826 habitants, a Banyoles, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2019, que representa un increment en relació a l’1 de gener de 2018 de – 
211 persones inscrites ( 19615 habitants ) .  
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

El Ple de la Corporació, adopta els següents ACORDS :  
 
PRIMER.-APROVAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2019, les dades de la Revisió 
del Padró Municipal d’Habitants de Banyoles de : 19826 habitants, que representa 
un increment en relació a l’1 de gener de 2018, de 211 persones inscrites ( 19615 
habitants ).  
 
SEGON. COMUNICAR AQUEST ACORD a l’Institut Nacional d’Estadística, a la 
Delegació Provincial de Girona, a les àrees d’aquest Ajuntament i als Serveis 
d’Intervenció i Tresoreria.  
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=104.0 

 

Resultat de la votació: Aprovació de la Revisió del Padró Municipal 
d'Habitants de Banyoles referit a 1 de gener de 2019. S’aprova per 
unanimitat 
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2.2. - Cessió de la concessió administrativa de l'ús privatiu d'un espai a la 
via pública amb un quiosc a la plaça de l'Hort de les Monges de Banyoles. 

 Lectura i explicació de la proposta :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=134.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=150.0 

 
En data 17.07.2019, el Sr. E.C.G, mitjançant escrit registre d’entrada 
E2019013228, va sol·licitar la cessió de la concessió administrativa de l’ús privatiu 
d’un espai a la via pública amb un quiosc a la Plaça de l’Hort de les Monges a favor 
del N.P.M. motivada per la jubilació del concessionari. 
 
Vist que el Sr. E.C.G, és el titular de la concessió administrativa de l’ús privatiu d’un 
espai a la via pública amb un quiosc a la Plaça de l’Hort de les Monges en virtut de 
l’adjudicació acordada pel Ple de l’Ajuntament , en la sessió del dia 27 de desembre 
de 2011, formalitzada en document administratiu el dia 29 de desembre de 2011, 
per una durada de 15 anys a comptar des de la data de formalització de la 
concessió administrativa, de conformitat amb el que disposa la clàusula 7 del Plec 
de clàusules regulador de la concessió. 
 
Vist que la clàusula 9.3 de l’esmentat Plec de clàusules estableix el següent: 
 “3. No subrogar, cedir ni traspassar a terceres persones els drets i obligacions 

dimanants de la concessió, sense la prèvia autorització de l’Ajuntament. En tot 
cas serà necessari que concorrin la totalitat de condicions que s’indiquen a 
continuació: 
- Haver arribat a superar com a mínim el 20% de la durada de la concessió. 

Només en els supòsits de jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran 
invalidesa del concessionari s’excepciona aquest requisit, en benefici del 
cònjuge, parella de fet o parent per consanguinitat fins el segon grau. 

- Que el (nou) concessionari reuneixi les condicions i presti les garanties 
exigides a l’adjudicatari. 

- Autorització de la transferència per part de la Corporació municipal”. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de data 19.08.2019, pel qual es va acordar 
l’autorització del canvi de titularitat de forma condicionada. 

 
Vist l’informe de Secretaria de data 18.12.2019, pel qual es dona conformitat de la 
documentació aportada pel cessionari de la concessió administrativa en data 
13.12.2019 (ID registre núm. E2019021910), consistent en : 
 
- Declaració d’activitats econòmiques i locals (model 037 de l’Agència Tributària) 

d’alta a l’epígraf 871.2 d’activitat professional d’expenedors oficials de loteries  
de data 1 d’octubre de 2019. 
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- Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre reconeixement 
d’alta al Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms amb 
efectes del dia 2 d’octubre de 2019. 

- Acta de la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado del dia 11 de 
desembre de 2019 de revisió de comptes per transmissió del punt de venda 
integral de l’Administració de Loteries núm. 17/0160001 de la Plaça Doctor 
Rovira de Banyoles per cessament del Sr. E.C.G, amb efectes del dia 8 de 
desembre de 2019 i inici d’activitat com a nou gestor de l’esmentat punt de 
venda del Sr. N.P.M, amb efectes del dia 9 de desembre de 2019. 

 
Vist l’informe del Tresorer Municipal sobre constància de la garantia definitiva 
dipositada en metàl·lic pel Sr. E.C.G, per import de 2.880,50 € en concepte fiança 
definitiva concessió ús privatiu d’un quiosc en el compte 20181 “fiances i dipòsits 
rebuts”. 
 
Vist que l’òrgan competent és el Ple de la Corporació, en la mesura que aquesta 
concessió demanial és anterior a la LCSP i es regeix per les previsions de la 
normativa prevista a l’art. 60 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
correspon al Ple l’atorgament de concessions. 
 
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Municipal.  
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords: 

PRIMER.- Autoritzar definitivament la cessió de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu d’un espai a la via pública amb un quiosc a la Plaça de l’Hort de les Monges 
formalitzada en document administratiu el dia 29 de desembre de 2011 amb el Sr. 
E.C.G, a favor del Sr. N.P.M, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 
dimanants de la concessió administrativa. 
 
SEGON.- Notificar l’acord al cedent i al cessionari, a la Intervenció municipal, a la 
Tresoreria municipal i al Servei de Medi ambient i via pública, als efectes pertinents. 
 
TERCER.- Autoritzar el retorn de la garantia definitiva constituïda el dia 15 de 
desembre de 2011 pel Sr. E.C.G, per import de 2.880,50€. (núm d’operació 
extrapressupostària : 2011000612). 
 
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=187.0 
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Resultat de la votació: Cessió de la concessió administrativa de l'ús 
privatiu d'un espai a la via pública amb un quiosc a la plaça de l'Hort de les 
Monges de Banyoles. S’aprova per unanimitat.  
 

2.3. -Aprovació de les tarifes del Servei de Taxi de Banyoles, per l'any 
2020. 

Lectura i explicació de la proposta :  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=207.0 

 
Vista la sol·licitud d’increment de les tarifes del servei de taxi del municipi de 
Banyoles que proposa el Delegat sindical comarcal de la STAC (Sindicat del Taxi de 
Catalunya), per l’exercici 2020, en data 10 de gener de 2020.  
 
Atès que la Comissió de Preus de Catalunya ha aprovat un increment del 0,8% pels 
serveis d’autotaxi per l’any 2020 segons certificat emès per la secretària de la 
Comissió. 
 
Atès que durant el període de desembre de 2018 i novembre 2019 s’ha produït un 
increment del 0,8% en l’ICP a Catalunya segons dades de l’INE. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, 
 
D’acord amb el que estableixen, en relació al procediment a seguir per l’aprovació 
dels preus, els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats correspon al Ple de l’Ajuntament 
la competència per informar els preus. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acord:  

PRIMER.- Informar favorablement les tarifes del servei de taxi del municipi de 
Banyoles, que suposen un increment del 0,8%,  d’acord amb el següent detall : 
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SEGON.- Trametre l’expedient complet juntament amb l'informe del Ple, a la 
Comissió de Preus de Catalunya per a l’autorització de les tarifes indicades. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord al sol·licitant i als  titulars de les llicències de 
taxi de Banyoles. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=238.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=264.0 

 
Resultat de la votació: Aprovació de les tarifes del Servei de Taxi de 
Banyoles. 15 Vots a favor, (grups municipals, JuntsXCat, ERC-Junts per 
Banyoles, i Convivència i Progrés). 2 Abstencions, (grup municipal Sumem 
Banyoles-Alternativa Municipalista). S’aprova per majoria absoluta.  
 
3.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

3.1. - Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del TR del PGOU 
al sector “Paratge de Can Vinardell” del veïnat de Puigpalter. 

Lectura i explicació de la proposta:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=291.0&endsAt=292.0 

 
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 25 de març de 2019, va adoptar, entre 
d’altres l’acord d’aprovar provisionalment la modificació puntual del TR del PGOU al 
sector “Paratge de Can Vinardell” del Veïnat de Puigpalter. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 24 de juliol de 2019 va 
adoptar l’acord d’aprovar definitivament la referida modificació puntual del TR del 
PGOU, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
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presentació d’un text refós, verificat pel Ple de la Corporació, que incorpori un 
seguit de prescripcions. 
 
En data 14 de gener de 2020 (E2020000731) el Sr. J.V.M, presenta el text refós de 
la modificació puntual del TR del POGU objecte d’aprovació, el qual incorpora les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 15 de gener de 2020, obrant 
a l’expedient, el Ple de la Corporació, adopta el següent acord:  
 
VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del TR del PGOU al sector 
“Paratge de Can Vinardell” del Veïnat de Puigpalter, presentat per el Sr. 
J.V.M, en data 14 de gener de 2020 (E2019000731), d’acord amb l’informe tècnic 
emès per l’arquitecta municipal en data 15 de gener de 2020, obrant a l’expedient. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=305.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=358.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=510.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=527.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=584.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=614.0 

 
Resultat de la votació: Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual 
del TR del PGOU al sector “Paratge de Can Vinardell” del veïnat de 
Puigpalter. 14 vots a favor ( JuntsXCat, ERC-Junts per Banyoles ).  2 vots 
en contra (Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista). 1 abstenció ( grups 
municipal Convivència i Progrés ). S’aprova per majoria absoluta.  
 
4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

S’acorda per unanimitat, la incorporació d’aquests dos punts: 

Intervenció de la Presidència. Lectura i aprovació de la incorporació dels 
dos temes sobrevinguts.  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=644.0 
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=688.0 

4.1.- Increment de retribucions del personal de la Corporació d’acord amb 
el Real Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

  
Vist que en data 21 de gener de 2019 s’ha publicat en el Boletín Oficial del Estado 
núm.19, el  Real Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. D’acord amb la 
disposició final tercera d’aquest RDLL, aquest entra en vigor a l’endemà de la seva 
publicació en el BOE, per tant, el dia 23 de gener de 2020. 
  
Vist que el Capítol 2, article 3.Dos d’aquest RDLL tracta de les retribucions del 
personal al servei del sector públic, establint que, a l’any 2020, les retribucions 
d’aquest personal no podran experimentar un increment global superior al 2% 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019. Aquest article, té caràcter de 
norma bàsica d’acord amb el punt onzè del mateix. 
 
Atès que el mateix punt Dos, apartat segon, disposa que, si l’increment del 
Producte Interior brut(PIB)de l’any 2019 arribés o superés el 2,5%%, s’afegiria, 
amb efectes del dia 01 de juliol de 2020, un altre 1% d’increment salarial. Aquest 
increment addicional haurà de ser acordat pel Consell de Ministres i notificat a les 
Comunitats autònomes i a la Federación Española de Municipios y Províncias.   
 
Vist que en relació al personal laboral, l’art.3.Quatre del Real Decret Llei 2/2020, 
estableix que la massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el 
percentatge màxim previst en l’apartat dos de l’article 3 (això és un 2%), i que 
estarà integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per 
aquest personal en l’any anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat del 
2,50% autoritzat a l’exercici 2019 (2, 25%+0.25%).  
 
Vist que el Conveni de condicions de treball del personal laboral, estableix que les 
retribucions del personal laboral tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa 
quantitat que les establertes amb caràcter bàsic pera a la funció pública. Per tant, a 
aquests efectes retributius, tant de conceptes com de la quantia d’aquests, el 
personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles al qual li sigui d’aplicació el Conveni 
laboral queda equiparat al personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
Atès que, tot i que l’aprovació dels increments retributius s’ha fet per un Reial 
Decret Llei (com a l’any 2019),  i no per Llei de Pressupostos Generals, s’ha 
d’entendre per analogia com a normativa substitutòria d’aquesta Llei pel que fa a 
l’establiment de les retribucions del personal del sector públic per l’exercici 2020. 
Tanmateix, d’acord amb el punt 11è de l’article 3 aquest article del RDLL és 
normativa de caràcter bàsic.  
 
Vist que l’article 3.Cinc i l’article 6 del Real Decret Llei 2/2020, actualitzen amb un 
increment del 2% els imports anuals corresponents a sou base i triennis  dels 
funcionaris als quals resulta d’aplicació el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
públic, així com els imports corresponents a les pagues extraordinàries de juny i 
desembre, i els imports corresponents al nivell de complement de destí. Atès que 
els funcionaris de l’Administració local estan dins de l’àmbit d’aquest àmbit 
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d’aplicació, els nous imports de salari base, nivell de destí i triennis establerts pel 
Real  Decret Llei resulten d’aplicació al personal funcionari de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de Règim local, correspon al ple de la Corporació fixar la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.  
 
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans de la Corporació de data 23 de gener 
de de 2019.  
 
Vist l’Informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  
 
Primer.- Determinar l’import del Salari base, triennis, pagues extraordinàries, 
triennis de pagues extraordinàries i complement de destí del personal de la 
Corporació, d’acord amb els imports fixats pel Real Decret Llei 2/2020, de 21 de 
gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic. 
 
Segon.- Modificar l’import del complement específic determinat en la Relació de 
llocs de treball de la Corporació amb l’increment d’un 2%, havent incorporat 
l’actualització corresponent a l’any 2020 de la valoració de llocs de treball aprovada 
pel Plenari de la Corporació el 13 de novembre de 2017, així com els complements 
de lloc de treball com la perllongació de jornada i els complements de torn i dies 
festius. 
  
Tercer.- Incrementar en un 2%, l’import de les hores extres i gratificacions que 
tingui dret a percebre el personal de la Corporació per a l’exercici 2020.  
 

Quart.- Aprovar de manera condicionada un increment addicional d’un 1% de les 
retribucions, a partir del dia 01 de juliol de 2020, sempre i quan el Consell de 
Ministres aprovi l’increment previst en l’article 3.Dos, apartat segon, del Real 
Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, o el valor que s’aprovi en aquets mateix acord.   

    
Cinquè.-Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  
 
 
Resultat de la votació : Increment de retribucions del personal de la 
Corporació d’acord amb el Real Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic. S’aprova per unanimitat.  
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4.2.-INCREMENT RETRIBUCIONS EXERCICI 2020 PERSONAL EVENTUAL 

Retribucions del personal eventual per l’any 2020. 
 
Vist que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local, 
modificada per Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local disposa que el Ple de cada corporació, a l’inici del seu mandat, 
determinarà el nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 
 
Atès que, d’acord amb el mateix article, aquestes determinacions només es podran 
modificar amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. 
 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 4 de juliol de 2019, va determinar 
que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat corporatiu 2019-
2023, era d’un, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni Cultural” i amb 
adscripció als Serveis Generals de la Corporació 
 
Vist que el Ple de la Corporació de data 2 de desembre de 2019 va aprovar 
inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2020 incorporant 
un nou lloc de personal eventual anomenat “Adjunt Alcaldia”. El pressupost 
municipal va quedar aprovat definitivament en sessió plenària extraordinària de 
data 7 de gener de 2020. 
 
Atès que aquest pressupost anual conté una previsió d’increment de les retribucions 
del personal laboral i funcionari, així com dels membres de la Corporació d’un 2%, i 
un 1% addicional a partir de l’1 de juliol de 2020, d’acord amb l’increment màxim 
establert en el Real Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Per tant, la previsió d’increment de retribucions que s’ha fet en el pressupost 
municipal per a l’exercici 2020 és per un import total de 42.414,03.-€ que 
incorpora l’increment del 2% pel període de gener a juny i de l’1% addicional pel 
període de juliol de desembre de 2020. 
   
Tanmateix d’acord amb l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases 
de règim local, el nomenament i cessament del personal eventual es lliure i 
correspon a l’Alcalde o el President de l’Entitat local, i cessen automàticament en 
tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat a la que 
presten la seva funció de confiança i assessorament.  
 
Vista la consignació pressupostària prevista per l’exercici 2020, a la partida 
“2020.12.92000.11000.Administració General. Retribucions bàsiques personal 
eventual”. 
 
Vist que en l’actualitat únicament hi ha nomenat el Sr. Ll.F.C, com a personal 
eventual de la Corporació, que es va fer per resolució de l’Alcaldia 
2019DECR003352, de 5 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Recursos Humans en data 22 de gener de 2020. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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En virtut de l’exposat, el Ple de la corporació, adopta els següent acord:  
 
Primer.- Determinar les retribucions del personal eventual de l’Ajuntament, 
Coordinador de Patrimoni Cultural, per l’exercici 2020, que seran per un total de 
32.552,31.-€ anuals o de 32.871,45.-€ anuals en cas que s’aprovi l’increment 
addicional de l’1% retribucions previst a partir de l’1 de juliol de 2020 en el Reial 
Decret Llei 2/2020 de 21 de gener, a percebre en 14 mensualitats, d’acord amb la 
meritació efectuada. L’aplicació de l’import mensual corresponent es farà de la 
mateixa manera que la resta de treballadors municipals. 
 
 
El debat dels dos punts, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=769.0 

 
Resultat de a votació: Retribucions del personal eventual per l’any 2020. 
S’aprova per unanimitat.  
 
5.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 

Lectura i aprovació de la moció:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=815.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=840.0 

 

5.1. -Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central, respecte 
el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol 
Junqueras. 

El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central 
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, 
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de 
diputat electe del Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de 
Catalunya respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta 
raó.  
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Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol 
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i 
per trobar una solució política al procés. 
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena 
la retirada de la seva credencial de diputat. Rebutjar també la resolució del Tribunal 
Suprem de data 10 de gener que denega la petició de suspensió de la resolució de 
la JEC. Les esmentades resolucions vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.  
 
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en 
què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria 
immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha 
reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni 
Comín. 
 
Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem de data 9 de 
gener per la que s’acorda que no procedeix la llibertat de l’eurodiputat Oriol 
Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per considerar que està condemnat en 
ferm. Aquesta resolució impedeix recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la 
sentència del TJUE que li reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a 
electe. 
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució 
d’electes, representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar 
solucions, allunyen l’acord polític. 
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure 
retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets 
civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim 
el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 
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Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I 
donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi 
per aquells mitjans que es creguin oportuns. 
 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=996.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1012.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1044.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1090.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1185.0 

 

 

Precs i Preguntes:  

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1205.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1294.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1570.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1586.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1600.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1705.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1870.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1898.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=1948.0 
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https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=2074.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=2088.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=2254.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=2572.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=2690.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3463.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3468.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3474. 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3482.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3526.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3560.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3731.0 

https://actes.banyoles.cat/session/sessionDetail/8a8080856fad334f016fccc8d6810
01a?startAt=3765.0 

 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
20:20h de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
  

 


