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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 
DE MARÇ DE 2020 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 13:05 del migdia del dia 30 de març 
de 2020, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas.  

Telemàticament hi assisteixen :   

Els 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, Non Casadevall Sala, Jana Soteras Melguizo, 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, ( via Telemàtica ).  
 
 
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: 
 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

Intervenció de la Presidència.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=00m01s 
 
 

1.1.- Aprovació de l'Acta de la Sessió anterior. 24 de febrer de 2020.- 

El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=01m12s 
 
 

S’aprova per unanimitat.  

 

1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 15 
de febrer de 2020 al dia 23 de març de 2020.- 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2020.891 de 15 de febrer de 2020, al núm. 2020.1607, de 
23 de març de 2020, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
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El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=01m41s 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
1.3.- Donar compte de la liquidació  del pressupost de l'exercici de 2019, 
de l'Ajuntament de Banyoles i dels consorcis adscrits i de l'informe 
d'Intervenció sobre l'exercici de la fiscalització durant l'exercici 2019. 

Lectura i explicació de la proposta.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=01m54s 
 
 
Atès que la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 
2019, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 
2020DECR001143 de data 26 de febrer de 2020. 
 
Atès que s’ha procedit a aprovar també la liquidació del Pressupost el Consorci de 
l’Estany de l’exercici 2019, ens adscrit a l’Ajuntament, per Decret de Presidència 
núm.  2020PRES00024 de 28 de febrer de 2020. 
 
Atès que també s’ha procedit de la mateixa manera a aprovar a la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2019 del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles 
mitjançant Decret de Presidència núm. 16 de data 28 de febrer de 2020. 
 
Vist el que disposen els articles 15.6, 27.2 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector 
públic local. Aquest RD va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018. 
 
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. 
 
Primer.- Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament de  Banyoles de l’exercici de 2019 de conformitat amb 
l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost del Consorci de l’Estany de l’exercici de 2019 de conformitat amb 
l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
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Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del 
Pressupost del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles de l’exercici de 2019 de 
conformitat amb l’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 i següents del 
RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Quart.- Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació al resultat de l’exercici 
de la funció fiscalitzadora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de 
les bestretes de caixa fixa, amb l’objecte de donar compliment al requerit pels 
articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=01m54s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=02m15s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=03m48s 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 

1.4.- Donar compte de la incorporació de romanents de crèdits del 
pressupost de l'exercici 2019.- 

Lectura i explicació de la proposta.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=03m51s 
 

 
Atès que la incorporació de romanents de crèdits del pressupost de 2019 ha estat 
aprovada per aquesta Alcaldia amb els Decrets número 2020DECR000490 de data 
31 de gener de 2020 i número 2020DECR001151 de 27 de febrer de 2020 
mitjançant els corresponents expedients de modificació de crèdits. 
 
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. 
 
Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de les modificacions de crèdits 
3/2020 i 12/2020, per incorporació de romanents de crèdits del pressupost 2019, 
de conformitat amb els articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=04m00s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=04m38s 
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El Ple es dóna per assabentat.  
 

1.5.- Donar compte del decret d'aprovació dels plans pressupostaris a mig 
termini 2021-2023.- 

 
Lectura i explicació de la proposta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=05m00s 
 
 
Vist que l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l’article 6 estableix 
l’obligació d’enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals 
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals. 
 
Atès que la informació sobre els Plans Pressupostaris a mig termini 2021-2023 ha 
estat tramesa amb data 9 de març 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. 
 
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001375 de data 9 de març de 
2020, d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2021-2023, 
d’acord amb l’article 6 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.  
 
 
El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=05m06s 
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
1.6.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 2020DECR001609, d'aprovació de 
la declaració d'accessibilitat al web municipal banyoles.cat.- 

 

Lectura i explicació de la proposta.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=05m35s 
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Atès que aquesta Alcaldia ha emès el Decret núm. 2020DECR001609, de data 24 
de març del 2020, el qual es transcriu literalment a continuació: 

“ La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre 
de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils 
dels organismes del sector públic estableix les normes que han de garantir que els 
llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic siguin el més 
accessibles possible, en especial per a persones amb discapacitat.  
 
Atès el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs 
web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic va transposar a 
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102. Fa referència, entre 
altres mesures, a l’obligació de cada ens del sector públic de determinar quina és la 
unitat responsable de garantir el compliment dels requisits d’accessibilitat. 
Correspondrà a la unitat designada desenvolupar un seguit de funcions, 
enumerades principalment als articles 16 a 20 del citat Reial Decret, essencials per 
al correcte compliment dels requisits d’accessibilitat.  
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 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, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA 
 
PRIMER.- Conferir les funcions d’unitat responsable d’accessibilitat de l’Ajuntament 
de Banyoles a:  

 o Codi DIR3: L01170157 
 o Adreça postal: 17820 
 o Telèfon: 972 57 00 50 
 o Adreça electrònica: participacio@ajbanyoles.org 
 o Nom i cognoms del tècnic de Participació ciutadana: X.C.N.  
 o Adreça electrònica del tècnic de Participació ciutadana: 

participacio@ajbanyoles.org 
  

SEGON.-  Notificar aquesta designació al Observatorio de Accesibilidad Web. 
 
TERCER.- Comunicar la designació a la persona cap de la unitat que assumeix 
aquestes funcions.  
 
QUART.- Aprovar la declaració d’accessibilitat del web municipal banyoles.cat amb 
els continguts que figuren a l’annex. 
 
CINQUÈ.- Publicar la declaració d’accessibilitat a la secció habilitada per aquesta 
informació a la pàgina principal del web banyoles.cat. 
 
SISÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació per al seu 
coneixement.” 

Atès que a aquesta unitat corresponen principalment les funcions següents: 

 Coordinar els canals oferts als ciutadans per consultes, sol·licituds 
d’informació, queixes, o reclamacions, i donar-hi resposta. 
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 Coordinar les revisions periòdiques d’accessibilitat. 
 Revisar les avaluacions efectuades per acollir-se a l’excepció per càrrega 

desproporcionada. 
 Coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació 

internes. 
 Elaborar els informes de seguiment previstos a l’article 19 del Reial decret. 
 Actuar com a punt de contacte amb l’organisme estatal encarregat de fer el 

seguiment i col·laborar-hi. 

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 debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=05m42s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=05m35s 
 
El Ple es dóna per assabentat.  

1.7.- Donar compte al Ple de la Resolució de l'Alcaldia d'adhesió al Manifest 
dels Ens locals davant la Crisi del Coronavirus.- 

Lectura i explicació de la proposta.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=06m41s 
 
 
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament que l’Alcaldia, en data 23 de març de 2020 
ha dictat el Decret núm. 2020DECR001605 que a continuació es transcriu: 
 
“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per 
exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de 
dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país. 
 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 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, aquesta Alcaldia-Presidència. 
 
DECRETA 
 
Primer.  Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles al “MANIFEST 
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a 
continuació: 
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“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, 
davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present 
manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment 
que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.  
 
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les 
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast 
estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem 
davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada 
des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar 
insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats 
sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació 
del COVID-19.  
 
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de 
transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que 
tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que 
treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament 
efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació 
d’aquesta pandèmia.  
 
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les 
mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a 
prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i 
l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres 
hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.  
 
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per 
una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren 
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest 
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de 
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels 
professionals de l’àmbit social al contagi.  
 
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a 
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de 
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des 
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem 
garantir una sortida real d’aquest context de crisi.  
 
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies 
per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit 
productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els 
menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem 
permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les 
administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació 
econòmica del nostre teixit empresarial.  
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Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta 
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i 
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests 
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat 
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius 
per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta 
crisi.  
 
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, 
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense 
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat 
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que 
limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions 
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que 
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment 
per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir 
els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de 
finançament europeu del període 2021-2027.  
 
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de 
manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació 
necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys 
com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.  
 
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts 
anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre 
esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de 
Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem 
convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi 
també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i 
cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur 
l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.  
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques 
europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre 
decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables 
de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i 
afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació 
que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i 
sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les 
nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.  
 
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les 
persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui 
s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.  
 
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en 
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments 
difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips 
d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per 
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revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a 
mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!” 
 
Segon.  Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera 
sessió que se’n celebri. 
 
Tercer.  Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web 
municipal. 
 
Quart. Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el 
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat”. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=06m41s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=07m27s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=07m29s 
 

 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

Lectura i explicació de les dues propostes, les quals s’han aprovat 
conjuntament:  

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=08m02s 

 

2.1.- Aprovació de la 2a modificació de la relació de llocs de treball 2020.- 

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 2 de desembre de 2019 
va aprovar la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles per a l’exercici 
2020. Aquesta es va publicar en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
8034, de 2 de gener de 2020 i en el Butlletí Oficial de la província de Girona, 
número 240, de 17 de desembre de 2019. 
 
Vist que per resolució de l’ Alcaldia de la Corporació 2020DECR000836 de 14 de 
febrer, es va acordar la baixa del Sr. P.R.S,  com a treballador de la Corporació per 
jubilació voluntària de l’interessat amb efectes del dia 29 de febrer de 2020. El Sr. 
R. ocupava la plaça de plantilla d‘ Enginyer superior i estava adscrit provisionalment 
al lloc de treball de Cap de Servei de Medi ambient i via pública per resolució 
2018DECR000179 de 18 de gener de 2018, amb efectes de 01/01/2018. 
 
Atès que la Relació de llocs de treball per l’exercici 2020 no inclou un lloc de treball 
base d’enginyer superior, perquè el Sr. R. ocupava el lloc de cap de Servei, i  atès 
que és necessari incorporar aquest lloc base a la RLLT per tal de poder iniciar un 
procés de selecció per la provisió definitiva o temporal d’un professional amb 
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aquesta titulació superior atesa la necessitat de la Corporació de comptar amb un 
tècnic enginyer superior per a les tasques a desenvolupar corresponents al seu 
àmbit d’actuació de l’Àrea de Serveis territorials. 
 
Vista la fitxa de funcions que s’annexa com annex1 a la proposta. 
 
Vist que d’acord amb l’acta de la mesa general de negociació de 13 de març de 
2020 a aquest lloc de treball base li corresponen 620 punts a la VLLT que es 
tradueixen en un complement específic per l’any 2020 de 1.164,11.-€ mensuals 
(incorpora increment 2% previst en RDL 2/2020). 
 
Vist que s’ha revisat la fitxa de funcions del lloc de treball de Cap de Servei de Medi 
ambient i via pública, vacant des del dia 1 de març de 2020 i atès que es va 
considerar necessari la modificació dels requeriments específics del lloc de treball, 
en el sentit d’eliminar el complement de dedicació atès que no es considera 
necessari pel desenvolupament de les funcions del lloc. Igualment la naturalesa del 
lloc també es modifica per tal que pugui ser ocupat per personal de naturalesa 
laboral o funcionària. 
 
S’annexa nova fitxa de funcions com annex2 a la proposta. 
 
Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la 
plantilla i la relació de llocs de treball és el ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe del servei de Recursos humans de data 18 de març de 2020, respecte 
a la modificació de la Relació de llocs de treball. 
 
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.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’exercici 2020 
amb la incorporació d’un nou lloc de treball base anomenant Enginyer superior. 

Segon.- Aprovar la següent fitxa de funcions corresponent al lloc de treball 
d’enginyer superior: 

 

CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

 

Identificació del lloc 

 

Denominació ENGINYER SUPERIOR 
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Codi lloc 318 

Dotació 1 

Funcions principals del lloc 

Requeriments específics del lloc 

 

Grup 
classificació Escala Subescala Classe Naturalesa 

 

A1 
Administració 

especial 

Tècnica 

Titulat/da superior 
 Funcionari 

Formació 
específica  

 

Requeriments 
específics 

 
 

Forma de provisió del lloc 

 Assessorar a la Corporació proporcionant al informació sobre temes 
propis del seu àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent 
amb les capacitats de l’organització i els seu recursos. 

 Redacció d’avant projectes d’urbanització i projectes d’obra ordinària 
municipal que afectin la via pública. 

 Seguiment i control econòmic dels projectes adjudicats i recepció de 
les obres. 

 Gestió i control del manteniment de la xarxa de clavegueram i 
l’enllumenat públic.   

 Programar, coordinar i supervisar les actuacions sobre infraestructures 
municipals, tant les realitzades en edificis municipals com les 
realitzades a la via pública. 

 Elaborar estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de 
condicions de diversa índole per donar resposta a ales necessitats que 
es presentin en els eu àmbit de treball. 

 Confeccionar, desenvolupar i executar aquells projectes d’enginyeria, 
d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes 
establerts per la seva execució. 

 Seguiment, a nivell tècnic, econòmic i pressupostari dels contractes 
públics dels quals sigui nomenat responsable. 

 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat. 

 Participació transversal en l’elaboració de documents tècnics 
municipals, en matèries de la seva competència. 

 Fer propostes d’orientació i millora d’activitats per a una millor 
prestació dels serveis d’enginyeria. 

 Així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin 
assignades pels seus superiors.  
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X Concurs  Lliure designació 

 
 

Tercer.- Establir la valoració d’aquest lloc de treball en 620 punts i l’import del  
Complement específic d’aquest lloc per l’exercici 2020 en 1.164,11.-€ mensuals 
(incorpora increment 2% previst en RDL 2/2020). 

Quart.- Modificar la fitxa de funcions del lloc de treball de Cap de Servei de Medi 
Ambient i via pública en el sentit de suprimir com a requeriment específic del lloc 
de treball el factor dedicació, i determinar la naturalesa del lloc com a Funcionari 
/laboral, d’acord amb la següent fitxa: 

CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

Identificació del lloc 

Denominació CAP DE SERVEI DE MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 

Codi lloc 302 

Dotació 1 

Funcions principals del lloc 

Requeriments específics del lloc 

 

Grup 
Escala Subescala Classe Naturalesa  

 És responsable del bon funcionament del servei de medi ambient i via 
pública. 

 S’encarrega de la direcció, assignació de tasques i supervisió del 
personal al seu càrrec. 

 S’encarrega de la supervisió del compliment dels requisits legals i 
tècnics en matèria de medi ambient i via pública. 

 Vetlla pel compliment dels objectius, projectes i plans establerts per la 
Institució. 

 Controla i fa el seguiment de les concessions municipals en el seu 
àmbit. 

 Dirigeix les obres d’arranjament d ela ciutat. 
 Emet informes i propostes de resolució, estudis, estadístiques, 

memòries i altres documents que li siguin requerits pel seu superior 
jeràrquic. 

 Presenta propostes de millora i modernització del servei a més de 
buscar subvencions i fonts de finançament econòmic. 

 Desenvolupa i impulsa els projectes tècnics complexos dins del seu 
àmbit de competència. 

 Ofereix assessorament tècnic respecte els projectes que se li 
encomanin. 

 Atén i informa al públic en matèries de la seva competència. 
 Així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin 

assignades pels seus superiors.   
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classificació 

A1/A2    Funcionari/Laboral 

Formació 
específica 

Permís de conduir B 
 

Requeriments 
específics 

Disponibilitat 
 

Forma de provisió del lloc 

X Concurs  Lliure designació 

 

Cinquè.- Establir que la nova puntuació d’aquest lloc de cap de Servei de medi 
ambient i via pública serà de 931 punts, i determinar que l’import del Complement 
específic per l’exercici 2020 serà de 1.748,05.-€ mensuals (incorpora increment 2% 
previst en RDL 2/2020). 

Sisè.- La publicació de la modificació de la Relació de llocs de treball al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva 
remissió a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en un termini de 
30 dies. 

Resultat de la votació: 2a Modificació de la Relació de llocs de treball 2020. 
9 vots a favor, (grup municipal JuntsXCat). 8 Abstencions, (grups 
municipals ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 
Municipalista i Convivència i Progrés).  
 

2.2.- Aprovació la modificació de la plantilla orgànica.- 

Lectura i explicació de la proposta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=08m06s 
 
 
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió de data 2 de desembre de 2019 de 2020, 
va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació Municipal i la plantilla 
orgànica de personal de l’exercici 2020. L’aprovació definitiva es va produir en el  
ple extraordinari de 7 de gener de 2020. La publicació es va fer en el BOP de Girona 
núm.266 de 17 de gener de 2020 i en el DOGG 8046 de 21 de gener de 2020. 
 
Atès que actualment, la plaça d’Enginyer superior existent a la plantilla orgànica 
2020, és de  règim laboral, i ha estat ocupada fins el 29 de febrer de 2020 pel Sr. 
P.R.S,  el qual tenia subscrit amb l’Ajuntament un contracte laboral indefinit. No 
obstant, per resolució de la Corporació 2020DECR000836 de 14 de febrer, es va 
acordar la seva baixa com a treballador de la Corporació per jubilació voluntària de 
l’interessat amb efectes del dia 29 de febrer de 2020.   
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Vist que amb la jubilació del Sr. P.R.S,  aquesta plaça d’Enginyer superior i el lloc 
de treball de cap de Servei de Medi ambient i via pública han quedat vacants. 
 
Vist que les funcions que corresponen a un enginyer superior municipal són: 
 

 “Assessorar a la Corporació proporcionant al informació sobre temes propis 
del seu àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les 
capacitats de l’organització i els seu recursos. 

 Redacció d’avant projectes d’urbanització i projectes d’obra ordinària 
municipal que afectin la via pública. 

 Seguiment i control econòmic dels projectes adjudicats i recepció de les 
obres. 

 Gestió i control del manteniment de la xarxa de clavegueram i l’enllumenat 
públic.   

 Programar, coordinar i supervisar les actuacions sobre infraestructures 
municipals, tant les realitzades en edificis municipals com les realitzades a la 
via pública. 

 Elaborar estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions 
de diversa índole per donar resposta a ales necessitats que es presentin en 
els eu àmbit de treball. 

 Confeccionar, desenvolupar i executar aquells projectes d’enginyeria, d’obres 
o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts 
per la seva execució. 

 Seguiment, a nivell tècnic, econòmic i pressupostari dels contractes públics 
dels quals sigui nomenat responsable. 

 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat. 

 Participació transversal en l’elaboració de documents tècnics municipals, en 
matèries de la seva competència. 

 Fer propostes d’orientació i millora d’activitats per a una millor prestació dels 
serveis d’enginyeria. 

 Així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades 
pels seus superiors” 

 
Per tant, amb caràcter general, un Enginyer superior municipal desenvolupa 
funcions instrumentals, de  caràcter tècnic, com la redacció, execució i proposta 
d’aprovació de documents del seu àmbit d’actuació, inspeccions d’edificis i 
instal·lacions, redacció d’ informes tècnics, estudis i plans de seguretat i salut, etc i 
per tant, participa en l’exercici d’una potestat pública, com és l’Urbanisme i al via 
pública, en defensa dels interessos generals. 
 
L’article 92, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa: 
 
“1. Els funcionaris al servei de l’ Administració local es regeixen, en el no disposat 
en aquesta Llei, per la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat 
Públic, per la restant legislació de l’ Estat en matèria de funció pública, així com per 
la legislació de les Comunitats  Autònomes, en els  termes de l’ article 149.1.18.ª 
de la Constitució. 
2. Amb caràcter general, els llocs de treball de l’ Administració local i els seus 
Organismes Autònoms seran desenvolupats per personal funcionari. 
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3. Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’ Administració 
local l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’ 
exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. 
Igualment són funcions públiques, quin complimento queda reservat a funcionaris 
de carrera, les que impliquin exercici d’ autoritat, i en general, aquelles que en 
desenvolupament de la present llei, es reservin als funcionaris per a la millor 
garantia de l’ objectivitat, imparcialitat e independència en l’ exercici de la funció.» 
 
Tanmateix  l’article 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat públic disposa que “En tots cas, l’exercici de funcions que impliquin la 
participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la 
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques, 
corresponen exclusivament als funcionaris públics, en els termes que en la llei de 
desenvolupament de casa administració pública s’estableixi.” 
    
Tot això en relació amb el que disposen els article 167 a 175, del Real Decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
Legals vigents en matèria de règim local, i l’article 30 del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció pública. 
 
Atès l’exposat, les funcions que ha de desenvolupar un Enginyer superior  municipal 
són funcions públiques que comporten l’exercici d’autoritat, per tant, han de ser 
desenvolupades per personal de règim funcionarial. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 27 del Decret 214/90 de 30 de 
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals, la 
plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost  
durant  l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per 
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a 
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa 
interna.  
 
Vist que la requalificació del règim de laboral a funcionari de la plaça d’Enginyer 
superior és una millora del servei existent, que no es pot demorar pel caràcter de 
servei públic que té, i per ser necessària la seva cobertura amb personal funcionari 
per al correcte exercici de les funcions assignades.   
 
Atès l’esmentat, la plaça que es proposa requalificar és la següent: 
 
A)  Descripció de la Plaça:  Enginyer superior 
 Lloc de treball:  Enginyer 

Categoria:   Tècnic superior. 
 Subgrup:   A1 
 Règim:   Laboral 
 
La plaça de règim funcionari requalificada  que es proposa és la següent: 
 
B)  Descripció de la Plaça:  Enginyer superior 
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 Escala:   Administració especial 
Subescala:   Tècnica superior 

 Subgrup:   A1, CD-25 
 Règim:   Funcionari 
 
Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la 
plantilla i la relació de llocs de treball és el ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe del servei de Recursos humans de data 17 de març de 2020, respecte 
a la modificació de la plantilla orgànica de la Corporació per a l’exercici 2020. 
 
Vist que la consignació pressupostària de la plaça està inclosa en el pressupost 
municipal de l’exercici 2020, a les partides de personal laboral, caldrà acordar la 
modificació de crèdit de transferències entre partides, d’acord amb el següent 
detall: 
 
El càlcul s’ha realitzat pel període de 01/04/2020 al 31/12/2020 
 

BAIXES 

31..15330.13000 
VIES PÚBLIQUES.RETRIBUCIONS 
BÀSIQUES 12.030,00 

31.15330.13002 
VIES PÚBLIQUES. ALTRES 
REMUNERACIONS 19.245,00 

  31.275,00 
ALTES  

31.15330.12000 
VIES PÚBLIQUES.SALARI BASE 
GRUP A1 12.030,00 

31.15330.12100 VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT DE 
DESTÍ 7.110,00 

31.15330.12101 VIES PÚBLIQUES. COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 12.135,00 

  31.275,00 
 
La requalificació de la plaça de plantilla que es proposa de règim laboral a 
funcionari no suposa cap increment de despesa respecte a la consignació prevista 
per l’exercici 2020, sinó únicament una transferència entre partides. 
 
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.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica de personal de 
l’Ajuntament de Banyoles de l’any 2020 amb la requalificació d’una plaça de règim 
laboral d’Enginyer superior, a una plaça de règim funcionari, de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica superior, classe: Enginyer superior, 
Grup A, subgrup A1 i Complement de destí 25. 
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Segon.- Disposar la publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre 
còpies a l’administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya de conformitat amb el que preveu l’article 28 del Decret 214/90 de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats locals. 
 
El debats dels dos punts,  es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=08m06s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=08m27s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=10m24s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=11m00s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=11m30s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=12m00s 
 
 
Resultat de la votació: Aprovació de la modificació de la plantilla orgànica. 
9 vots a favor, (grups municipal, JuntsXCat ). 8 Abstencions, (grups 
municipals,  ERC-Junts per Banyoles, Sumem Banyoles-Alternativa 
Municipalista i Convivència i Progrés). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
2.3.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 2020DECR001015, de no admissió del 
recurs de reposició.- 

Lectura i explicació de la proposta.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=15m26s 
 
 
Atès que aquesta Alcaldia ha emès el Decret núm. 2020DECR001015, de data 21 
de febrer de 2020, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Vist que en data 3 de febrer de 2020, E2020001770, va tenir entrada el recurs de 
reposició presentat per la senyora O.B.G, administrativa de règim funcionari de la 
Corporació, contra la Relació de llocs de treball de l’exercici 2020 i demana la 
revisió de la quantia assignada al complement específic del lloc de treball de l’Àrea 
de Serveis econòmics “Tècnic mig gestió tributària”. 
 
Vist que d’acord amb l’article 112 de la llei 38/2015 Llei de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, contra les resolucions que 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a interessos i drets legítims als 
interessats podrà interposar-se recurs de reposició que s’haurà de fonamentar en 
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qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 de la 
mateixa norma.  
  
Atès que cap dels supòsits previstos en els articles 47 i 48 de la Llei de procediment 
administratiu comú es donen en l’acte avui impugnat, la relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Banyoles de l’any 2020, així com tampoc en el complement 
específic assignat al lloc de treball de tècnic mig de gestió tributària en relació amb 
els drets i interessos legítims actuals de la Sra. B.  
 
Vist que la Sra. B. en l’actualitat ocupa el lloc de treball de Gestor/a 
administratiu/va, cap perjudici efectiu, real i immediat li pot provocar la valoració 
d’un lloc de treball que no ocupa com és el de tècnic mig de Gestió tributària. Per 
tant no es produeix cap perjudici als seus drets ni interessos legítims. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 116.b) de la Llei 39/2015 LPACAP és 
causa de inadmissió d’un recurs de reposició la falta de legitimació del recurrent, i 
atès que ni la relació de llocs aprovada ni la valoració del lloc de tècnic mig de 
gestió tributària afecten els drets i interessos legítims actuals de la Sra. B. 
 
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans de data 21 de febrer de 2020. 
 
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència 
 
DECRETA: 
  
Primer.- Inadmetre el recurs de reposició presentat en data 3 de febrer de 2020, 
E2020001770, per la Sra. O.B.G, contra la valoració del lloc de treball de tècnic mig 
de gestió tributària, pels motius que consten en la part expositiva de la resolució. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució a la interessada. ” 
 
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 el següent acord:  
 
Primer: Ratificar el contingut del Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR001015, de 
data 21 de febrer de 2020, de inadmissió del  Recurs de reposició interposat per la 
Sra. Ol.B.G, contra la valoració i Relació de llocs de treball 2020, aprovada pel ple 
de la Corporació de 2 de desembre de 2019.  
 
Resultat de la votació: Resultat de la votació: Aprovació de la modificació 
de la plantilla orgànica. 9 vots a favor, (grups municipal, JuntsXCat ). 8 
Abstencions, (grups municipals,  ERC-Junts per Banyoles, Sumem 
Banyoles-Alternativa Municipalista i Convivència i Progrés). S’aprova per 
majoria absoluta.  
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El debat d’aquest punt, es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=15m26s 

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=15m40s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=16m45s 

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m02s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m04s 

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m12s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m14s 

 

 

3.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1.- Modificació de crèdit 15/2020, de suplement de crèdits i crèdits 
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2019 i transferències de 
crèdits entre partides. 

Lectura i explicació de la proposta.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m22s 

 

 
El Decret de l’Alcaldia núm. 2020DECR001143, de data 26 de febrer de 2020 va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, amb un romanent de 
tresoreria disponible per a despeses generals de 2.567.775,73 €, del que se li ha 
d’afectar l’import de la capacitat de finançament de 177.740,86 € per ser el menor 
dels dos imports, a les finalitat determinades a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així doncs, el RTDG 
2019 lliure per a fiançar noves despeses és de 2.390.034,87 euros. 
 
Atès que hi ha diverses despeses que no tenen consignació suficient o bé han sorgit 
noves necessitats i que s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-lo 
portar a terme, d’acord amb els informes tècnics de les diferents àrees.  
 
Atès que es voluntat d’aquest Consistori incrementar les aportacions a algunes 
entitats per tal de que puguin realitzar les seves activitats d’interès públic. 
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Vist el que disposa els articles 177 i 182 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 al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 15/2020 per 
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de 
l’exercici de 2019 i per transferències de crèdits entre partides, d’acord amb el que 
disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 9a. de les d’execució del 
vigent Pressupost d’acord amb el següents quadres: 
 
1.- SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

        Suplements Crèdits 
Aplicació 

pressupostària 
Denominació de crèdit extraordinaris 

12 92000 23301 
Adm. Gral. Desp. Cobertura 
assegurances 

14.500,00   

23 15100 22706 Urbanisme. Estudis i treballs tècnics 25.000,00   

31 15320 61901 Pavimentació VP. Pla de voreres 50.000,00   

31 15320 61908 
Pavimentació VP. Reposició i millora vies 
públiques 

100.000,00   

33 13000 22799 
Policia Local. Redacció pla emergència 
municipal 

3.900,00   

41 33800 22697 
Festes populars. Festa Major de St. 
Martirià.  

4.470,00   

21 43200 63400 Prom. Turística. Inversions Barca Tirona 
 

93.000,00 

42 32000 62208 
Educació. Condicionament equipament 
educatiu 

  20.000,00 

43 23105 48981 Joventut. Subv. Ajudes transport 
 

2.000,00 

44 23112 48977 
Coop. I solidaritat. Banyoles Solidària. 
Proj. Solidaritat Tercer Món 

 5.500,00 

45 34000 48974 
Esports. Consell Esportiu. Dinamització 
torneig Cruyff Court 

 5.000,00 

45 34000 48992 
Esports. Subv. C.N.B. Coneguem els 
esports d’aigua 

 10.000,00 

      TOTAL 197.870,00 135.500,00 

 333.370,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Org. Econ. Denominació Import 

11   87000 
Rom. Tresoreria per a 
Despeses Generals   333.370,00 

      TOTAL   333.370,00 
 
 
2.- TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 

          
Aplicació 

pressupostària 
Denominació BAIXES ALTES 

40 33820 22799 
Festival de la Veu. Contr. Prest. Serv. 
Aphònica i músiques modernes 

-9.000,00  

40 32620 48941 
Música. Subv.J.M. Banyoles. Programació 
estable de música 

 2.000,00 

40 33000 48935 
Cultura. Subv. Agrupació Coral veus de 
l’Estany. Activitats difusió i promoció cant 
coral 

 1.000,00 

40 33000 48936 
Cultura. Subv. Banyoles Solidària. Proj. 
Kumbalawé 

 2.000,00 

41 33800 48941 
Festes populars. Subv. Gàrgoles de Foc. 
Foment cultura Món del Foc 

 2.000,00 

41 33800 48953 
Festes populars. Subv. Foment de la 
Sardana. Foment Món sardana i cobla 

 2.000,00 

      TOTAL -9.000,00 9.000,00 

 
Segon .- Atès que es considera que el present acord no és un procediment en 
l’àmbit d’aplicació de la DA 3a el RD 463/2020, en la seva redacció donada pel RD 
465/2020, per la qual cosa no li afecta la suspensió dels termes ni la interrupció 
dels terminis declarats en l’estat d’alarma i alhora es considera indispensable pel 
funcionament bàsic dels serveis de la Corporació, es disposa 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 esdevindran 
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 debat d’aquest punt, es pot visionar a:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m22s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=17m40s 
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https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=21m00s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=21m08s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=23m08s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=26m45s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=27m33s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=34m12s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=39m47s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=45m31s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=45m38s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=45m45s 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit 15/2020, de suplement de 
crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2019 i 
transferències de crèdits entre partides. 9 vots a favor ( JuntsXCat ). 8 
vots en contra, (grups municipals, ERC-Junts per Banyoles, Sumem 
Banyoles-Alternativa Municipalista, i Convivència i Progrés). S’aprova per 
majoria absoluta.  
 
 
4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

S’incorpora com assumpte sobrevingut el següent punt :  

4.1.- Aprovació de la modificació de crèdits 8/2020.  

Lectura i explicació de la proposta.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=45m57s 

 

Atès que l’expedient de modificació de crèdits 08/2020, per transferències de 
crèdit, es va aprovar inicialment en el Ple de la Corporació de data 24 de febrer de 
2020 i es va publicar l’edicte d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 46 de 5 de març  de 2020. 
 
Atès que el període d’exposició al públic ha estat comprés entre els dies 6 i 26 març   
de 2020, ambdós inclosos. 
 
Vist i estudiat l’únic escrit d’al·legacions a l’acord inicial, amb registre d’entrada 
núm. E2020004488  de data 17 de març de 2020, presentat per la Sra. N.V.C, en 
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representació de l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL 
I JUVENIL DE BANYOLES. 
 
Vist el que disposen els articles 169 a 171 i 179 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 
març, en virtut del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, relatius a les transferències de crèdit i a les normes d’informació, 
reclamacions, recursos i publicitat del pressupost de les entitats locals. 
 
Vist l’informe emès per 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.- Acordar que la Disposició Addicional 3a. del RD 463/2020, de 14 de març 
pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per el COVID-19, en la seva redacció donada per el RD 465/2020, no 
afecta a la suspensió dels terminis per a la tramitació de la present modificació de 
crèdit núm. 8/2020 per ser necessària per a la protecció de l’interès general i pel 
funcionament bàsic dels serveis a que es fa referència.   

Segon.- Estimar les al·legacions presentades per part de la Sra. N.V.C, en 
representació de l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL TEATRE INFANTIL 
I JUVENIL DE BANYOLES, quedant l’acord de modificació de crèdits 08/2020 tal i 
com es detalla: 
 
 

Org. Pro. Eco. Descripció BAIXES ALTES 

40 33300 48933 
Museus. Subv. Amics Museus. 
Prom. Museus i Patrim. Hist/art 

-    700,00    

43 23105 48953 
Joventut. Subv. Coord. Entitats 
Lleure. Activitats lleure anuals 

- 4.000,00    

40 33300 22799 Museus. Activitats museus        700,00 

43 23105 48956 
Joventut. Subv. Fundació Estany.- 
programa inclusió 

    4.000,00 

TOTAL -4.700,00 4.700,00 

 
 
Tercer.- Aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdits 08/2020, per 
transferències de crèdit. 
 
Quart.- Disposar, d’acord amb el que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, la publicació del vigent Pressupost resumit per 
capítols al Butlletí Oficial de la Província, després d’haver-se incorporat la 
corresponent modificació pressupostària. 
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Resultat de la votació : Modificació de crèdits 08/2020. S’aprova per 
unanimitat.  

5.0.- CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 

Precs i preguntes:  

https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=47m57s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=48m02s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=49m47s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=53m40s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=54m11s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=54m33s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=54m45s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=54m50s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=54m54s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=55m32s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=60m01s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=67m00s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=72m06s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=78m49s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-qIP6irydBo#t=79m49s 
 

 

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 
14:32h de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 
 

 


