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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Número: 1/2022 
Caràcter: ordinària 
Convocatòria: primera 
Data: 31 de gener de 2022 
Horari: de 19:00 hores a les 21:40 hores 
Celebrada telemàticament  
 
A Banyoles, quan són les 19:00 hores del dia 31 de gener de 2022, 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 ordinària 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  
Non Casadevall Sala  
Jana Soteras Melguizo  
Joaquim Callís Fernández 
 
Secretària  
Rosa Maria Melero Agea  
 
Interventora  
Anna Puig Puigcorbé 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia – Presidència es declara oberta la sessió, i es passen a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia :  
 

I 
PART RESOLUTIVA 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE 
DESEMBRE DE 2021. 

D’acord amb l’article 11.2 del Reglament orgànic municipal l’alcalde pregunta si 
algun membre de la corporació ha de formular alguna observació en relació a l’acta.  

No es formula cap objecció ni observació, per la qual cosa l’acta de la sessió 
ordinària del dia 20 de desembre de 2021 s’aprova per unanimitat. 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=00m40s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

PRESIDÈNCIA 

 
2.  DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA. 
 
L’Alcalde dona compte dels Decrets d’Alcaldia dictats des del número 4995, de 13 
de desembre de 2021 fins al número 5341, de 31 de desembre de 2021, i des del 
Decret d’alcaldia número 1, de 3 de gener de 2022, fins al número 320, de 21 de 
gener de 2022, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format electrònic. 
 
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=03m02s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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PROPOSTES DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS GENERALS 

 

 
3. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE 
BANYOLES REFERIT A 1 DE GENER DE 2021 ( expedient X2021000297). 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora delegada 
d’Administració, qui fa la següent proposta al Ple: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Des de Secretaria s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del padró 
municipal d’habitants, referida a l’1 de gener de 2021, que recullen el resultat de 
les actuacions dutes a terme. 
  
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant INE) en els fitxers d’intercanvi mensual. 
 
En el Butlletí Oficial de l’Estat número 306, del dia 23 de desembre de 2021, es fa 
públic el Reial Decret 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials 
les xifres de població resultants de la Revisió del Padró Municipal d’Habitants, 
referides a 1 de gener de 2021, aprovant-se la xifra de població de l’Ajuntament de 
Banyoles en 20168 habitants, que representa un increment en relació a l’1 de gener 
de 2020 de 115 persones més inscrites (20053 habitants). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 17 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local modificat per la Llei 4/1996, de 10 de gener, assenyala que la revisió 
del padró municipal correspon a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixi la 
legislació de l’ Estat. 
 
2. L’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, modificat pel Reial 
decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments aprovaran la 
revisió dels seus padrons municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior. 
 
3. La Resolució de 29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria, que disposa la publicació 
de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a 
l’Administració local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la revisió anual del padró municipal s’estableix el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès que procedeix aprovar la revisió anual del padró municipal, amb referència a 
l’1 de gener de 2021, es proposa al Ple l’adopció del següent. 
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Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 
de gener de 2021 i que és de 20.168 habitants.  

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a les àrees d’aquest Ajuntament i als Serveis 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.   
 
Vots a favor (17) 
 
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. 

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: Joaquim Callís Fernández. 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=03m15s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=03m34s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=04m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=04m20s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=04m24s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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4. ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE 
BANYOLES  (expedient X2021010537).  
 
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora delegada 
d’Administració, que fa següent proposta al Ple:  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- En data 13 d’octubre de 2021, registre d’entrada municipal número 15535, el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Banyoles 
l’acord adoptat, en data 28 de setembre de 2021, per la Comissió de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant el qual es 
comunica que cal iniciar els tràmits reglamentaris per a proposar les persones que 
hauran de desenvolupar els càrrecs de jutge de pau, titular i substitut de Banyoles, 
un cop finalitzat el mandat de quatre anys de les persones que actualment ocupen 
el càrrec.  
 
2.- Per Decret D’alcaldia 2021DECR004132, de data 21 d’octubre, es va resoldre 
aprovar la convocatòria pública per escollir jutge/essa de pau de Banyoles, titular i 
substitut/a, d’entre les persones veïnes del municipi que ho sol·licitin per a ocupar 
els esmentats càrrecs quan finalitzi el mandat de les persones que actualment els 
ostenten, aprovant-se les bases corresponents. 

Convocatòria que es va fer pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 212, de data 5 de novembre de 2021, al taulell 
d’anuncis del Deganat dels Jutjats de Girona, taulell d’anuncis del Jutjat de Pau 
d’aquesta localitat i a l’e-tauler  de l’Ajuntament de Banyoles. 

Durant el període establert per a la presentació de sol·licituds que finalitzava el dia  
3 de desembre de 2021, s’han presentades les sol·licituds següents: 
 
- Sr. A.N.G. (E2021017378, d’11 de novembre de 2021). 
- Sr. J.C.C. (E2021017762, de 17 de novembre de 2021). 
- Sr. J.T.G. (E2021018198, de 24 de novembre de 2021).  
 

3.- El Sr. A.N. acredita una experiència com a jutge de pau substitut de Banyoles 
des de l’any 2013, i durant tot aquest temps ha demostrat abastament la seva 
eficiència i responsabilitat.  
 
Tant el Sr. C. com el Sr. T. reuneixen les condicions legalment establertes per a 
exercir com a jutge de pau substitut. 
 
I de la documentació aportada pels tres sol·licitants, resulta que no es troben 
afectes per cap causa d’incapacitat i incompatibilitat de les previstes legalment. I 
examinat el Padró Municipal d’Habitants, tots tres reuneixen el requisit, exigit per 
l’article 17 del Reglament dels Jutges de Pau, de residir en aquesta població. 
 
 
 
 



 
 
 
 

6 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1.- Articles 99 a 103, 298, 303, 389 a 397 i concordants de la Llei Orgànica 6/1985 
d’1 de juliol, del Poder Judicial 
 
2.- Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 14 d’aquest Reglament durant el seu 
mandat els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d’incompatibilitats i 
prohibicions regulades en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial en allò que els sigui d’aplicació” i “en tot cas tenen compatibilitat per 
exercir les activitats següents: a) La dedicació a la docència o a la investigació 
jurídica. b) L’exercici d’activitats professionals o mercantils que no impliquin 
assessorament jurídic de cap mena i que, per la seva naturalesa, no siguin 
susceptibles d’impedir o menyscabar la seva imparcialitat o independència ni 
puguin interferir en el compliment estricte dels deures judicials”. 
 
3.- De conformitat amb el que disposa l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau l’elecció de jutge de pau i del seu substitut l’efectua el Ple 
de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre 
les persones que, a més de reunir les condicions legals, així ho sol·licitin. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

Primer.- Elegir al Sr. A.N.G. com a Jutge de Pau titular de Banyoles i al Sr. J.C.C. 
com a Jutge de Pau substitut de Banyoles, per un mandat de quatre anys. 
 
Segon.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que efectuï els respectius nomenaments. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord, acompanyat de la corresponent documentació, a 
la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a fi que 
l’elevi a la Sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè 
aquesta procedeixi a efectuar el corresponent nomenament. 
 
Quart.- Traslladar igualment aquests acords als interessats, per al seu 
coneixement i efectes. 

 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (15) 

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. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  
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GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

Abstencions  (2) :  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=04m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=05m14s 
Clàudia Massó (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=05m31s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=07m15s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=07m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=08m43s 
Núria Martínez (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=08m58s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 
5. APROVACIÓ DE DE LES TARIFES DEL SERVEI URBÀ DE TAXI DEL 
MUNICIPI DE BANYOLES (expedient X2021013474). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Lluis Costabella Portella, Regidor delegat de Via 
Pública, qui fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. En data 27/12/2021, amb número de registre d’entrada E2021020044, 
corregida per la sol·licitud amb número de registre d’entrada E2022000793 
de 18/01/2022, el senyor Pere Balsach Huguet, manifestant actuar com a 
representant dels taxistes de Banyoles, sol·licita l’increment de les tarifes del 
servei de taxi del municipi de Banyoles per a l’exercici 2022, adjuntant el 
certificat de la Comissió de Preus de Catalunya del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 
II. La Comissió de Preus de Catalunya, en data 17 de desembre de 2021, , tal i 

com consta en el certificat obrant a l’expedient va acordar aprovar un 
augment mitjà  del 2,8% per al 2022 per actualitzar les tarifes dels serveis 
d’auto-taxi en aplicació del procediment establert pel Decret 339/2001, de 
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18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a 
l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 
d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 

III. La petició que formula proposa el següent increment de preus, en relació a      
les tarifes de l’exercici 2022: 

     

 
Tarifes urbanes taxi Banyoles Any 2021 2022 

Percentatge 
augment 

 Tarifa 2 Dissabte diumenge festius 
nocturn 20:00 a les 8.00 

Import Import   

 Baixada de bandera 5,84 € 5,84 € 0,00% 

 Km. Recorregut 0,66 € 0,68 € 3,03% 

 Hora d'espera 17,23 € 17,71 € 2,79% 

 Mínim de percepció 5,84 € 5,84 € 0,00% 

 Tarifa 1 Laborables 08:00 a 20:00       

 Baixada de bandera 9,19 € 9,19 € 0,00% 

 Km. Recorregut 0,66 € 0,68 € 3,03% 

 Hora d'espera 17,23 € 17,71 € 2,79% 

 Mínim de percepció 9,19 € 9,19 € 0,00% 

     

 Avís telefònic 1,21 € 1,24 € 2,48% 

 Excès d'equipatge 0,98 € 1,00 € 2,04% 

 Animals domèstics 0,96 € 0,99 € 3,13% 

 

Serveis especials (percepció mínima 2 
hores) 42,53 € 43,72 € 2,80% 

 Mitjana augment anual de tarifes 2,76% 
 

III. L'increment mitjà del preu de tarifes que es proposa per part del col·lectiu 
de taxistes del municipi de Banyoles és d’un 2,76 % respecte els preus de 
l’any 2021, augment inferior al 2,8 % aprovat per la Comissió de Preus de 
Catalunya per al 2022 per actualitzar les tarifes del serveis d’auto-taxi, en 
aplicació del procediment establert pel Decret 339/2011, de 18 de 
desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels 
preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats (segons certificat de la 
Comissió de Preus de Catalunya obrant a l’expedient. 

IV.  Consten a l’expedient l’informe del tècnic de contractació conforme 
l’increment proposat pel col·lectiu dels taxistes de Banyoles per a l’any 2022 
és inferior o igual al 2,8% i l’informe favorable de la TAG de Serveis Jurídics.  
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FONAMENTS DE DRET 
 

 Disposició adicional 1ª del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental del preus autoritzats i comunicats, que disposa que per 
l’actualització dels preus autoritzats i comunicats, es podrán establir 
sistemas simplificats, l’estructura, el funcionament i l’àmbit del qual es 
determinarà reglamentàriament. 

 Article 2 del Decret 339/2001,de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat per a l’atualització dels preus i les tarifes regulats al 
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritats i comunicats. 

 L’article 23 de l’ordenança reguladora del servei del taxi a Banyoles preveu 
que les tarifes aplicables als serveis de transport públic urbà en vehicles 
d’autoturisme seran proposades a l’Ajuntament pels titulars de llicències del 
municipi, previ acord adoptat entre ells per majoria. L’Ajuntament decidirà 
en el termini d’un mes, donant-se, si cal, intervenció posterior a la Comissió 
de Preus de Catalunya.  

 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’estructura de tarifes del servei de auto-taxi per a l’any 2022 al 
municipi de Banyoles, que recull un increment mitjà del 2,76 % respecte les tarifes 
de l’any 2021, així com els seus horaris d’aplicació: 
 

Tarifes urbanes taxi Banyoles 2022 

Tarifa 2 Dissabte diumenge festius 
nocturn 20:00 a les 8:00 

Import 

Baixada bandera 5,84 € 

Km. Recorregut 0,68 € 

Hora d'espera 17,71 € 

Mínim de percepció 5,84 € 

Tarifa 1 Laborables 8:00 a 20:00  

Baixada bandera 9,19 € 

Km. Recorregut 0,68 € 

Hora d'espera 17,71 € 
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Mínim de percepció 9,19 € 

  

Avís telefònic 1,24 € 

Excès d'equipatge 1,00 € 

Animals domèstics 0,99 € 

Serveis especials (percepció mínima 2 hores) 43,72 € 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, al col·lectiu 
de taxistes de Banyoles i donar-ne trasllat a la Policia Local de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (15) 

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. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

Abstencions  (2) :  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=10m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=10m15s 
Lluís Costabella (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=11m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=12m02s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=12m05s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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6. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ, D’ACORD AMB LA LLEI 22/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2022 (expedient 
X2022000570). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 29 de desembre de 2021 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat 
núm. 312 la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2022. 

 
2.  El títol III d’aquesta Llei estableix en el seu article 19 quin ha de ser  l’import 
per l’any 2022 del personal al servei del sector públic, referit al salari base, salari 
base de les pagues extres, triennis, triennis de les pagues, així com l’import del 
complement de destí segons el nivell corresponent. 

  
Tanmateix aquest article disposa que, per a l’any 2022, les retribucions d’aquest 
personal no podran experimentar un increment global superior al 2% respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2021. 

 
3.  Pel que fa al personal laboral, el punt 4 d’aquest article 19 disposa que la massa 
salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst 
en aquest article, això és el 2%, respecte a les de l’any anterior, en termes 
d’homogeneïtat, integrada pel conjunt de retribucions salarials i extrasalarials 
d’aquest personal. 

 
4. Aquest article 19 té caràcter de norma bàsica d’acord amb el punt onzè del 
mateix. 

 
5.  La relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2022 es va aprovar 
pel Ple de la Corporació de 22 de novembre de 2021. La RLLT aprovada incorpora 
l’increment del 2% en l’import del complement específic dels llocs de treball 
prevists en la LPGE per l’any 2022.  

 
6.La relació de lloc de treball de l’any 2022 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm. 241, de 20 de desembre de 2021 i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya n.8568 de 22 de desembre de 2021. 

 
7. L’article 7 del text del Conveni de personal laboral i del Pacte de condicions de 
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles disposa que l’increment 
retributiu per a cada exercici de vigència serà el que s’estableixi en la Llei de 
pressupostos generals de l’estat.   

 
8. El pressupost de la Corporació per l’exercici 2022 es va aprovar inicialment 
en sessió plenària de 22 de novembre de 2021 i es va elevar a definitiu 
transcorregut el termini d’exposició al públic. L’edicte d’aprovació definitiva es va 
publicar en el BOP de Girona núm. 247 de 27 de desembre. 
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El pressupost municipal aprovat incorpora aquest increment del 2% en les 
retribucions bàsiques i complementàries del personal de la Corporació funcionari, 
laboral i eventual. 

 
9. Per tant, els imports que correspon incrementar amb el 2% són els complements 
de perllongació de jornada dels llocs que tenen assignada una jornada superior a 
l’ordinària, els complements de torn i de treball en festius dels membres del Cos de 
la  Policia Local, així com l’import de les hores extres i gratificacions. 

 
10. El servei de Recursos humans, ha emès informe en data 15 de gener de 
2022, i consta l’Informe de la Intervenció Municipal en el corresponent expedient 
administratiu. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

I. La Llei 22/2021 de Pressupostos generals de l’Estat, estableix  l’increment 
de retribucions per l’exercici 2022 del personal al servei del sector públic.  

 
Aquesta Llei disposa en el seu article 19, cinc, punts 1 i 2, els imports que han de 
percebre els treballadors públics en concepte de salari base i triennis, així com de 
paga extraordinària de juny i desembre i els triennis d’aquestes pagues. 

 
II. L’article 23, ú, C) d’aquesta Llei 22/2021 de PGE estableix els imports del 
complement de destí d’acord amb els diferents nivells establerts. En la lletra D) 
s’estableix que el complement específic assignat al lloc de treball, s’incrementarà en 
el percentatge previst a l’article 19.Dos, és a dir un 2%.  La Lletra F) disposa que 
les gratificacions per serveis extraordinaris experimentaran l’increment màxim 
previst a l’article 19.Dos, en termes anuals, respecte als assignats a 31 de 
desembre de 2021. 

 
III. En relació al personal laboral, l’art.19.Quatre de la Llei 11/2020 estableix que la 
massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el percentatge màxim 
previst en l’apartat dos del mateix article (un 2%), i que estarà integrada pel 
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal en 
l’any anterior. 

 
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 per 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. 

 
IV. L’article 19.Cinc, punts 1 i 2, de la LPGE 22/2021, estableix l’import anual 
corresponent 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 l’article 22 estableix els imports 
corresponents al nivell de complement de destí.  
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Els funcionaris de l’Administració local estan dins d’aquest àmbit d’aplicació, i els hi 
correspon percebre els nous imports de salari base, nivell de destí i triennis 
establerts. 

 
V. D’acord 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, correspon al ple de la Corporació fixar la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.  
 

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. 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
Primer.- Incrementar en un 2%, els complements de lloc de treball com la 
perllongació de jornada, els complements de torn i el complement de dies festius, 
així com l’import de les hores extres i gratificacions que tingui dret a percebre el 
personal de la Corporació per a l’exercici 2022, d’acord amb el següent detall: 
 
 

COMPLEMENT DE PERLLONGACIÓ DE JORNADA  

Lloc de treball 2022 

Auxiliar equipaments esports 134,42 

Auxiliar equipaments educatius 150,36 

Auxiliars ràdio/Controlador via pública/Tècnic aux. Alcaldia 161,03 

Agents PL 161,01 

Caporals PL 176,89 

Cap/sergent PL 197,31 

 
HORES EXTRES 2022 

GRUP 
HORA EXTRA 

HORA EXTRA 
FEST/NOCT 

HORA EXTRA 
FEST I NOCT 

175% 200% 250% 

Grup A1 31,77 35,84 43,98 

Grup A2 27,36 30,80 37,67 

Grup C1 22,87 25,65 31,25 

Grup C2 20,00 22,39 27,17 

Grup E-AP 17,19 19,19 23,17 
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HORES EXTRES BRIGADA 2022 

GRUP 
HORA EXTRA 

HORA EXTRA 
FEST/NOCT 

HORA EXTRA 
FEST I NOCT 

175% 200% 250% 

Encarregat 22,08 24,77 30,14 

Oficial 1a 18,84 21,07 25,52 

Oficial 2a 18,08 20,19 24,41 

Peó 17,19 19,19 23,17 

 
 

PLUSOS TORN POLICIAL LOCAL 2022 

  100% 
jornada 

reducció 
80%  

Plus tarda 2,93 2,35 

Plus tarda 4 hores 1,47 1,17 

Plus nit 17,50 14,00 

Plus cap de setmana 22,64 18,11 

   

SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL 2022 

CATEGORIA 
HORA 
EXTRA 

HORA 
EXTRA 

FEST/NOCT 

HORA 
EXTRA FEST 

I NOCT 

DIES 
FESTIUS 

DIES 
FESTIUS 

TORN NIT 

Inspector 29,56 32,85 39,34 262,76 314,68 

Sergent 25,73 29,01 34,43 232,11 275,46 

Caporal 24,47 26,49 29,01 211,96 232,11 

Agent 20,83 23,45 26,28 187,61 210,21 

 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT.   
 
Vots a favor (17) 
 
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. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  
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GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

El debat d’aquest punt es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=12m28s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=12m33s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=13m44s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=14m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=14m18s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=14m20s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

 

7. APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL 
(expedient X2022000668). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET                                                                                   
 
I.- En data 18 de gener de 2022 la Regidora delegada de benestar social ha emès 
proposta de necessitats de disposar d’un lloc de treball de personal eventual com 
assessor tècnic de serveis socials, acció comunitària, polítiques d’igualtat i salut, 
adscrit a aquesta Regidoria.  

 
II.- El personal eventual, és aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial. 
 
D’acord amb la proposta de la Regidoria les funcions a desenvolupar seran les 
següents: 

 
 “Planificar, organitzar, gestionar i avaluar el nou model de serveis 

socials a implementar a la ciutat de Banyoles. 
 Proposar a l’equip de Govern els programes i les actuacions del 

servei. 
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 Assistir i assessorar els òrgans de govern municipals sobre temes del 
seu àmbit competencial. 

 Representar l’àmbit dels Serveis Socials municipals davant d’altres 
institucions o particulars, establir canals de coordinació amb entitats 
públiques i privades i fer el seguiment i coordinació de les entitats 
que reben ajuts municipals. 

 Altres tasques que puguin sorgir que impliquin la instauració del nou 
servei.” 

    
III.- En el BOE número 306, del dia 23 de desembre de 2021, es fa públic el Reial 
Decret 1065/2021, de 30 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del padró municipal d’habitants, referides a 1 de 
gener de 2021, aprovant-se la xifra de població de l’Ajuntament de Banyoles en 
20.168 habitants. 

  
L’Ajuntament de Banyoles actualment té determinat per acord plenari que el 
nombre de personal eventual és de dos.  

 
La denominació d’aquest llocs és la següent: Coordinador de Patrimoni Cultural i 
Adjunt Alcaldia. El nombre, les característiques i retribucions d’aquest dos llocs es 
va aprovar en els acords Plenaris de 4 de juliol de 2019 i de 24 de febrer de 2020. 
 
De forma trimestral de dona compte al ple del nombre de personal eventual i amb 
caràcter semestral es publica en el Butlletí Oficial de la província de Girona i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 104.bis, punts 
5 i 6  de la LRBRL.  

 
IV.- El pressupost de la Corporació per a l’exercici 2022 es va aprovar inicialment 
en el Ple de data 22 de novembre de 2021 i va quedar elevat a definitiu 
transcorregut el termini  d’exposició al públic. L’edicte d’aprovació definitiva del 
pressupost es va publicar en el BOP número 247, de 28 de desembre de 2021.  

 
No obstant això, per resolució de l’Alcaldia 2022DECR000143, de 17 de gener, s’ha 
aprovat la modificació de crèdit 4/2022 per transferència de crèdit entre partides 
per a la creació de les següents partides a l’àrea 44 del pressupost municipal, que 
és la corresponent a Acció social.   

 
Les retribucions proposades en la proposta de la Regidora són de 52.488,28.- € 
anuals.  Pel que es disposa de crèdit adequat i suficient a les següents aplicacions 
pressupostàries del pressupost municipal: 
 

44.32100.11000 ACCIÓ SOCIAL.RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 50.000,00 
44.23100.16000 ACCIÓ SOCIAL. QUOTES SOCIALS 14.501,00 

  64.501,00 
 
L’article 75 bis.1 de la Llei 7/1985, relatiu als règim retributiu dels membres de les 
Corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals disposa que les lleis 
anuals de pressupostos generals de l’Estat podran establir un límit màxim i mínim 
que per a tots els conceptes podran percebre aquest.  

 
La Disposició addicional 26a de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2022 estableix el règim retributiu 
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dels membres de les Corporacions locals per tots els conceptes retributius, exclosos 
triennis, fixant pels municipis de més de 20.000 habitants i fins a 50.000 un import 
màxim anual de 61.427,01.-€. 
 
Per tant, la quantia proposada de 52.488,28 Euros no excedeix l’import establert 
per la Llei 22/2021, de 28 de desembre. 
 
V.- La Secretària municipal i la cap de recursos humans de l’Ajuntament han emès 
informe en data 19 de gener de 2021, i consta l’informe de conformitat de la 
intervenció municipal a l’expedient administratiu. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable ve configurada essencialment per les següents disposicions: 
 

- Articles 22.2. i), 75 bis, 104 i 104,bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Articles 176 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text  la  Text Refós de Règim Local. 

- Article 282, 304 i 305 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. 

- Article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic. 

- Articles 9 a 14 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del 
personal al servei de les Entitats locals. 

- Llei 22/2021, de 28 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2022, en la seva Disposició addicional vint-i-sis. 

- Llei 19/2013 , de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació 
pública i Bon govern , articles 5,6 i 10. 

- Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, article 9 . 
 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I.- FUNCIONS DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL QUE 
SAFISFACIN NECESSITATS NO PERMANENTS 
 
L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, defineix el personal 
eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial. 

 
De la dicció literal d’aquest precepte es desprèn que les funcions que es poden 
encomanar a aquest personal són funcions de confiança o assessorament especial i 
per satisfer necessitats de caràcter no permanent. 
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II.- PRESSUPOSTOS LEGALS NECESSARIS PER LA SEVA EXISTÈNCIA 
 
1.-  Número 
 
D’acord amb l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, les dotacions de llocs de treball quina cobertura correspongui a 
personal eventual en els Ajuntaments s’hauran d’ajustar a un seguit de límits i 
normes, disposant en el punt 1d) que pels municipis amb població superior a 
20.000 habitants i no superior a 50.000, podran incloure a les seves plantilles fins a 
7 llocs de treball de personal eventual. 

 
2.- Característiques 
 
D’acord amb l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local  i l’article 283 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, correspon a 
cada corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la plantilla de 
personal, que haurà de comprendre tots les places reservades a funcionaris, 
personal laboral i eventual. 
 
D’acord amb l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà 
determinat pel ple de cada corporació a l’inici del seu mandat. Aquestes 
determinacions només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos anuals. 
 
El Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, en el seu article  9.4, relatiu al personal eventual, 
disposa que el Ple pot introduir a proposta de l’alcalde, modificacions en les 
determinacions de nombre, característiques i retribucions, mentre aquestes 
modificacions no comportin una superació dels crèdits pressupostaris consignats a 
aquest efecte. 
 
S’ha aprovat un modificació pressupostària del capítol 1 del pressupost per  a la 
creació a l’Àrea 44 del pressupost municipal, corresponent a benestar social de les 
partides corresponents a les retribucions i quotes socials del personal eventual.  
 
De conformitat amb 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.  
 
L’aprovació d’aquest increment en el nombre de llocs reservats a personal eventual 
comporta que s’hagi de tramitar la modificació de la Plantilla de personal de 
l’exercici 2022 per incloure la plaça de personal eventual, i també la relació de llocs 
de treball de l’exercici 2022.     
 
D’acord amb l’article 104.bis, punts 5 i 6  del Text Refós de la Llei de Bases de 
règim local l’Ajuntament ha de publicar semestralment en la seva seu electrònica i 
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en el Butlletí oficial de la província el nombre de llocs de treball reservats a 
personal eventual. Tanmateix l’Alcalde ha d’informar al ple amb caràcter trimestral. 
 
3.- Incompatibilitats 
 
L’article 14.2 del 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, disposa que al personal eventual se li 
apliquen les causes d’ incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres 
de la corporació. Per tant, és d’aplicació la Llei 53/1984 de 26 de desembre de 
Incompatibilitats al del personal al servei de les Administracions públiques, atenent 
al què disposa l’article 1 d’aquesta norma. 

 
4.- Retribucions 
 
Amb posterioritat a les determinacions abans descrites i dins dels límits que 
aquesta decisió implica, l’alcaldia podrà procedir lliurement al nomenament 
d’aquest personal, amb l’únic requisit formal de que aquest nomenament, el seu 
règim de retribucions i la seva dedicació, es facin públics a través del Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en el seu cas, del 
Butlletí d’Informació de la Corporació així com en la web municipal i en la seu 
electrònica. 
 
Aquesta llibertat de nomenament implica, evidentment, la correlativa llibertat de 
cessament per part de la mateixa autoritat, com en nombroses ocasions ha 
assenyalat la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentència de 3 d’abril de 1992). 
 
5.- Competència 
 
L’òrgan competent per aprovar el nombre i règim del personal eventual és el Ple de 
la Corporació, 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. 

 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 22.2.i de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 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   
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar la modificació del nombre de llocs reservats a personal eventual, 
determinant el nombre de llocs reservats a personal eventual de 
l’Ajuntament de Banyoles pel mandat corporatiu 2019-2023 que serà de 
tres, amb la denominació, característiques i retribucions següents: 
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Denominació el Lloc: Coordinador de Patrimoni Cultural 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: L’assessorament municipal en la gestió del recursos 
patrimonials i museístics 
Retribucions:  33.502,17.-€ anuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
Denominació el Lloc: Adjunt Alcaldia 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: Assistència i suport a l’Alcaldia  
Retribucions: 22.909.55.-€ anuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
Denominació el Lloc: Assessor tècnic de Serveis socials, Acció comunitària, 
Polítiques d’igualtat i Salut. 
Dedicació: Completa, 37,5 hores/setmana. 
Atribucions/Funcions: Assessorament especial en l’àmbit de Serveis socials, Acció 
comunitària, Polítiques d’igualtat i Salut.    
Retribucions: 52.488,28.-€ anuals a percebre en 14 mensualitats. 
 
Segon.- Qualificar expressament les funcions del personal eventual com de 
confiança i assessorament especial, donada la naturalesa d’aquestes. 
 
Tercer.- La dedicació del personal amb dedicació ordinària implica el compliment 
de la jornada laboral ordinària de la resta de personal municipal, la incompatibilitat 
per a la percepció d’hores extraordinàries i l’obligació d’estar a disposició de 
l’alcaldia en qualsevol moment en què sigui requerit, i comportarà que el 
desenvolupament d’aquest lloc de treball pugui ser compatible amb un altra 
activitat en el sector públic o privat en el marc de la Llei 53/184, de 26 de 
desembre, e incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat. 
    
Quart.- Les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en 14 pagues, 
12 pagues de periodicitat mensual i dos corresponents a pagues extraordinàries de 
juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció en que és revisin 
les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Publicar a la seu electrònica municipal i mantenir permanentment 
actualitzada la informació relativa al número, característiques i retribucions dels 
llocs de treball de personal eventual de l’Ajuntament, i en general, d’acord amb el 
principi de transparència, difondre en aquest mitjà el contingut de l’acord, donat 
així compliment a les obligacions de  publicitat previstes per l’article 104  de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i pels articles 5 i 
següents de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, accés ala 
informació pública i bon govern. 
 
Sisè.- Disposar la publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el Butlletí 
d’Informació Municipal, en compliment del què estableix l’article 104.3 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 304 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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Setè,.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte al Ple 
trimestralment del compliment de les previsions relacionades amb el personal 
eventual, sempre que doni compte puntualment al ple de qualsevol modificació que 
es produeixi en relació a aquest personal. 
  
Vuitè.- Comunicar aquest acord al Servei de Recursos humans per tal que realitzi 
els tràmits necessaris per incloure aquets llocs de treball de personal eventual a la 
Plantilla de personal, així com al Servei de comunicació de l’Ajuntament. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es 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.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

 

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 
L’EXERCICI 2022 (expedient X2021011599). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, qui fa la següent proposta al Ple: 
 
ANTECEDENTS DE FET                                                                                   
 

1. La Regidora delegada de Benestar social ha emès, en data 18 de gener de 
2022, proposta de necessitats de disposar d’un lloc de treball de personal 
eventual, com assessor tècnic de serveis socials, acció comunitària, 
polítiques d’igualtat i salut, adscrita a aquesta Regidoria. 
 

2. Així, en el Ple ordinari de 31 de gener de 2022 es porta a aprovació 
l’expedient de modificació de la determinació del nombre de personal 
eventual pel mandat corporatiu 2019-2023, que era de dues persones i ara 
que passarà a ser de 3 persones. Tanmateix a la proposta també 
s’estableixen les retribucions i característiques d’aquest. 
 

3. D’acord amb l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 283 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, correspon a cada corporació aprovar anualment, mitjançant el 
pressupost, la plantilla de personal, que haurà de comprendre tots les places 
reservades a funcionaris, personal laboral i eventual. 
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4. La Plantilla de personal de la Corporació per l’exercici 2022 es va aprovar 
conjuntament amb el pressupost municipal en sessió plenària de 22 de 
novembre de 2021, el qual va quedar elevat a definitiu transcorregut el 
termini d’exposició al públic. L’edicte d’aprovació definitiva es va publicar en 
el BOP de Girona núm. 2247 de 27 de desembre. 

 
La plantilla de personal s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província de 
de Girona n.6 d’ 11 de gener i en el DOGC n. 8583, de 13 de gener de 2022.  
 

5. D’acord amb l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla 
es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any 
de la seva vigència, per a respondre a l’establiment de nous serveis, per 
l’ampliació supressió o millora dels existents que no admetin demora per a 
l’exercici següent, així també si respon a criteris d’organització 
administrativa interna. 
    

6. El personal eventual, d’acord amb l’article 12 del Reial Decret legislatiu 
5/2015 de 30 d’octubre és aquell que, en virtut de nomenament i amb 
caràcter temporal, realitza funcions qualificades com de confiança i 
assessorament especial. 
 
El nomenament i el cessament d’aquest personal serà lliure, i el cessament  
es produirà en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat a la que presti la 
funció de confiança i l’assessorament especial.  

 
7. D’acord amb la proposta de la Regidoria les funcions a desenvolupar seran les 

següents: 
 

 “Planificar, organitzar, gestionar i avaluar el nou model de serveis 
socials a implementar a la ciutat de Banyoles. 

 Proposar a l’equip de Govern els programes i les actuacions del 
servei. 

 Assistir i assessorar els òrgans de govern municipals sobre temes del 
seu àmbit competencial. 

 Representar l’àmbit dels Serveis Socials municipals davant d’altres 
institucions o particulars, establir canals de coordinació amb entitats 
públiques i privades i fer el seguiment i coordinació de les entitats 
que reben ajuts municipals. 

 Altres tasques que puguin sorgir que impliquin la instauració del nou 
servei.” 

 
7. Per tant, d’acord amb els antecedents esmentats i d’acord amb la normativa 

d’aplicació,  caldria incorporar una nova plaça de personal eventual a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament per l’any 2022, amb les següents 
característiques: 
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PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL  

Denominació 
Gru
p 

Nombre 
places Obs. 

Assessor tècnic Serveis socials, acció comunitària, polítiques 
d’igualtat i salut. A2 1   
 
 

9. Per resolució de l’Alcaldia 2022DECR000143, de 17 de gener, s’ha aprovat la 
modificació de crèdit 4/2022. per transferència de crèdit entre partides per a 
la creació de les següents partides a l’àrea 44 del pressupost municipal, que 
és la corresponent a Acció social.   

 

44.23100.11000 
ACCIÓ SOCIAL.RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL 
EVENTUAL 50.000,00 

44.23100.16000 ACCIÓ SOCIAL. QUOTES SOCIALS 14.501,00 

  64.501,00 

  
 
10. El servei de Recursos humans, ha emès informe en data 18 de gener de 

2022, i consta l’Informe de la Intervenció Municipal en el corresponent 
expedient administratiu. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

I. L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, 
defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i 
amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament 
qualificades com de confiança o assessorament especial. 
 

II. L’article 104, bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local disposa els límits i normes als quals s’han d’ajustar  les dotacions 
de llocs de treball quina cobertura correspongui a personal eventual en els 
Ajuntaments. 
 
Pels municipis amb població superior a 20.000 habitants i no superior a 
50.000, es podran incloure a les seves plantilles fins a 7 llocs de treball de 
personal eventual. 
 

III. D’acord amb l’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 283 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, correspon a cada corporació aprovar anualment, mitjançant el 
pressupost, la plantilla de personal, que haurà de comprendre tots les places 
reservades a funcionaris, personal laboral i eventual. 
 

IV. D’acord amb l’article 283.4 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 
la Plantilla s’ha de publicar íntegrament en el BOP i al DOCG i se n’ha de 
trametre còpia de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball al 
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Departament de Governació en el termini de trenta dies de la seva 
aprovació.  
 

V. De conformitat amb 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. 
 

VI. L’article 28.2 del Decret 214/1990, disposa que la modificació de la plantilla 
no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament de l’abast 
concret de la modificació. 
 
Així mateix d’acord amb l l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, caldrà l’exposició al públic per un termini de 15 dies hàbils, 
a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
província. Transcorregut aquest termini quedarà definitivament aprovat si no 
s’han presentat reclamacions.    

Caldrà, igualment la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de 
Girona i en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, així com trametre 
còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya.  

 
VII. D’acord amb l’article 8.1,d) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de 

Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 20 del 
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre Transparència i dret d’accés ala 
informació pública, l’administració ha de fer pública la plantilla, la relació de 
llocs de treball i el règim retributiu 
 

VIII. L’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, 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 i per tant també 
correspon al Ple l’aprovació de la modificació d’aquesta. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 22.2.i de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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. 

 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
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ACORD 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de la 
corporació amb la incorporació d’una plaça de personal de caràcter eventual,  
anomenada Assessor tècnic de Serveis socials, acció comunitària, polítiques 
d’igualtat i salut, adscrita a la Regidoria de Benestar social. 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord durant un termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la província de 
Girona, d’acord amb el que disposa l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals. Transcorregut aquest termini quedarà definitivament aprovat si no 
s’han presentat reclamacions.    
 
Així mateix, en compliment de la normativa sobre transparència es farà públic en el 
tauler electrònic de l’Ajuntament (e-tauler). 
 
Tercer.- Disposar, quan esdevingui aprovada definitivament la modificació de la 
plantilla, la publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler electrònic 
de l’Ajuntament (e-tauler), i 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. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  
 
 

La proposta, un cop sotmesa a votació, es 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.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 
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9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DE L’EXERCICI 2022 (expedient X2021011601). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Jordi Congost Genís, Regidor delegat de Recursos 
Humans, qui fa la següent proposta al Ple: 
 
ANTECEDENTS DE FET                                                                                   
 

1. La Regidora delegada de l’Àrea d’Acció social ha emès, en data 18 de gener 
de 2022, proposta de necessitats de disposar d’un lloc de treball de personal 
eventual, com assessor tècnic de serveis socials, acció comunitària, 
polítiques d’igualtat i salut, adscrita a aquesta Regidoria. 
 

2. Així, en el Ple ordinari de 31 de gener de 2022 es porta a aprovació 
l’expedient de modificació de la determinació del nombre de personal 
eventual pel mandat corporatiu 2019-2023, que era de dues persones i ara 
que passarà a ser de 3 persones. Tanmateix a la proposta també 
s’estableixen les retribucions i característiques d’aquest. 
 

3. 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 
personal i de l’estructura organitzativa, amb la finalitat de servir els 
interessos generals amb eficàcia, eficiència i coordinació. 
 

4. D’acord amb l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 283 de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, les corporacions locals formaran la relació dels llocs de treball 
existents en la seva organització, en els termes previstos a la legislació 
bàsica sobre funció pública. 
 

5. L’article 283.2 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 disposa que els 
Ens locals han de formar la relació de llocs de treball de la seva organització 
d’acord amb el que estableix la legislació bàsica de l’Estat i de 
desenvolupament de la Generalitat. 
 

6. D’acord amb 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, al menys, la denominació dels llocs, els 
grups de classificació professional, els cossos o escales, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. 

 
7. La Relació de llocs de treball per l’exercici 2022 també es va aprovar en la 

mateixa sessió plenària i s’ha publicat en el BOP n. 241, de 20 de desembre 
de 2021 i en el DOGC n.8568 de 22 de desembre de 2021.    
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8. D’acord amb l’article 29.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla 
la relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs 
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al 
laboral.  
 

9. El personal eventual, d’acord amb l’article 12 del Reial Decret legislatiu 
5/2015 de 30 d’octubre és aquell que, en virtut de nomenament i amb 
caràcter temporal, realitza funcions qualificades com de confiança i 
assessorament especial. 
 
El nomenament i el cessament d’aquest personal serà lliure, i el cessament  
es produirà en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat a la que presti la 
funció de confiança i l’assessorament especial.  

 
10. Per tant, d’acord amb l’esmentat i segons disposa la normativa d’aplicació,  

caldria incorporar un nou lloc de treball de personal eventual a la Relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2022, amb les següents 
característiques: 

 
RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE BANYOLES-2022 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS   

C Lloc de treball  RJ Escala Subescala Classe Grup CD T N. 
Forma 

de 
provisió 

Requeriments 
específics 

CE-
2022 

119 
Assessor tècnic Serveis socials 
Acció comunitària, polítiques 
d’ igualtat i Salut 

E . . . . . S 1 
Lliure 
nome- 

nament 
  0,00 

 
11. Per resolució de l’Alcaldia 2022DECR000143, de 17 de gener, s’ha aprovat 

la modificació de crèdit 4/2022, per transferència de crèdit entre partides 
per a la creació de les següents partides a l’àrea 44 del pressupost 
municipal, que és la corresponent a Acció social.   

 
44.23100.11000 ACCIÓ SOCIAL.RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 50.000,00 

44.23100.16000 ACCIÓ SOCIAL. QUOTES SOCIALS 14.501,00 

  64.501,00 

  
 
12. El servei de Recursos humans, ha emès informe en data 18 de gener de 

2022, i consta l’Informe de la Intervenció Municipal en el corresponent 
expedient administratiu. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable ve essencialment continguda en els articles següents: 
 

I. D’acord amb 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, al menys, la denominació dels llocs, els 
grups de classificació professional, els cossos o escales, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. 

 
II. 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 
personal i de l’estructura organitzativa, amb la finalitat de servir els 
interessos generals amb eficàcia, eficiència i coordinació. 

 
III. 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”. 

 
IV. 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.  

 
V. 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.  

 
VI. D’acord amb l’article 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de personal al Servei de les Entitats locals de 
Catalunya, el lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb 
caràcter administratiu s’identifica en una estructura administrativa, i 
determina les característiques que s’han d’indicar per a cadascú.   
 

VII. D’acord amb el que disposa l’article 283.4 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, s’ha de trametre còpia de la Relació de llocs de treball al 
Departament de Governació i relacions institucionals en el termini de trenta 
dies des de l’aprovació i s’ha de publicar íntegrament al Butlletí oficial de la 
província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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L’article 127 del RDL 781/1986 de 18 d’abril, del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, també disposa la seva 
remissió a l’Administració de L’estat.  
 

VIII. D’acord amb l’article 8.1.d) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 20 del 
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre Transparència i dret d’accés ala 
informació pública, l’administració ha de fer pública la plantilla, la relació de 
llocs de treball i el règim retributiu. 
 

IX. L’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, 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 i per tant també 
correspon al Ple l’aprovació de la modificació d’aquesta. 

 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 22.2.i de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 

 
Primer.- Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l’any 2022 amb 
la incorporació d’un lloc de treball de caràcter eventual anomenat Assessor tècnic 
de Serveis socials, acció comunitària, polítiques d’igualtat i salut amb els següents 
requeriments: 
 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE BANYOLES-2022 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS   

C Lloc de treball  RJ Escala Subescala Classe Grup CD T N. 
Forma 

de 
provisió 

Requeriments 
específics 

CE-
2022 

119 
Assessor tècnic Serveis socials 
Acció comunitària, polítiques 
d’ igualtat i Salut 

E . . . . . S 1 
Lliure 
nome- 

nament 
  0,00 

 
 
Segon.- Publicar la Relació de llocs de treball en el tauler electrònic de la 
Corporació (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. 
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Quart.- Notificar el present acord a l’ Àrea de Serveis generals-àmbit de 
Transparència, a Junta de Personal i Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de 
Banyoles. 
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es 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.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

 

El debats dels punts 7, 8 i 9 es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=14m27s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=14m50s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=19m06s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=22m35s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=30m30s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=32m33s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=35m47s 
Jana Soteras (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=38m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=40m44s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=50m00s 
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Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=63m15s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=65m30s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=70m22s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=70m27s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=70m31s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PROPOSTA DE LA COMISSIO INFORMATIVA 
 DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
10. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ 
DE VOLUMS DE LES PARCEL·LES SITUADES A LA RONDA CANALETA, 23-31 
(expedient X2021007808). 

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Albert Tubert Yani, Regidor delegat d’Urbanisme, 
que fa la següent proposta al Ple: 

ANTECEDENTS DE FET 
 

1. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 4 d’octubre de 
2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla de 
Millora Urbana d’ordenació de volums de les parcel·les situades a la Ronda 
Canaleta, 23-31, promogut per ALUMILUX, S.L. i redactat i signat pels 
arquitectes J.F.B. i J.V.S. 

2. En el propi acord es va disposar sotmetre l’expedient a informació publica 
pel termini d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament i també  sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme. 

3. Els edictes es van publicar en el Diari el Punt del dia 14 d’octubre de 2021, 
en el Butlletí Oficial de la Província nº 200 de 18 d’octubre de 2021 i al 
tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. El termini 
d’exposició pública va finalitzar el dia 18 de novembre de 2021, sense que 
es presentessin al·legacions. 
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4. En data 8 d’octubre de 2021 (S2021010522) es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, el qual es va rebre en data 3 de desembre 
de 2021 (E2021018759) i es favorable. 

5. En data 20 d’octubre de 2021 (S2021010904) es va sol·licitar informe a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, el qual es va rebre en data 29 de novembre de 
2021 (E2021018421). 

6. En data 20 d’octubre de 2021 (S2021010902) es va sol·licitar informe a la 
Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, el qual es va rebre en data 27 de desembre de 2021 
(E2021020217) i es favorable. 

7. En data 18 de gener de 2022 (RE2022000827) el Sr. J.F.B.,  en 
representació de ALUMILUX, S.L. presenta Text Refós del Pla de millora 
urbana d’ordenació de volums de les parcel·les situades a la Ronda 
Canaleta, 23-31, signat el 18 de gener de 2022 pel Sr. J.F.B., arquitecte i el 
Sr. J.V.S., arquitecte, el qual contempla les determinacions dels informes 
sectorials emesos. 

8. En data 19 de gener de 2022 l’arquitecte municipal emet informe favorable a 
l’aprovació definitiva del Text Refós del Pla de millora urbana d’ordenació de 
volums de les parcel·les situades a la Ronda Canaleta, 23-31, atès que 
aquest contempla les determinacions dels informes sectorials emesos, sense 
alterar els criteris d’ordenació, ni paràmetres urbanístics aprovats 
inicialment i informats favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona en la sessió d’1 de desembre de 2021. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

 Articles 8, 55.2 i 3, 65 a 66 ( per remissió de l’article 70), 70, 73 i 74, 78, 
80 a 82,  85, 87 a 89,  90 i 91, 101 i 102, i 106 i 107 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ( 
en endavant TRLUC). 
 

 Articles  23, 90 i 91,  101, ss i concordants del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme ( en endavant 
RLUC), en tot el que no s'oposi al que es disposa en el TRLUC. 
 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 
 

 Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana ( TRLSRU). 
 

 Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que es 
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manté en vigor  d’acord al que estableix la disposició derogatòria de la Llei 
18/2020,de 28 de desembre,  de facilitació de l’activitat econòmica. 
 

 Pla Territorial parcial de les Comarques de Girona, aprovat definitivament pel 
Govern de Catalunya, en data 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735, de 15 
d’octubre de 2010).  
 

   Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 d’abril de 2010 ( DOGC 
6513, de 22 d’abril de 2010). 

   Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Catalunya el 22/12/2020 i publicat  al DOGC 
número 8340, de data 12/02/2021, a efectes de la seva executivitat. 

 Articles 21.1.j),  22.2.c)  i 47.2 ll) ( a sensu contrari) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de bases de règim local. 

   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 endavant, TRLMC). 

   Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 

   Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i del Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

   Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

   Article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional (en relació a l’apartat 3 d) 7.º: “ Aprobación, modificación 
o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística ” ). 

 

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. 

Sobre la base d’aquests antecedents, i amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Territorials, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Text Refós del Pla de Millora 
Urbana d’ordenació de volums de les parcel·les situades a la Ronda 
Canaleta, 23-31, promogut per ALUMILUX, S.L. i redactat i signat pels arquitectes 
J.F.B. i J.V.S. 
 
SEGON.- LLIURAR la documentació tècnica i administrativa del pla, en el termini 
d’un mes,  a la Comissió Territorial d’Urbanisme. Aquest lliurament és condició per 
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a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 
88 del TRLUC. 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació de l’acord i de les normes urbanístiques en el 
Butlletí Oficial de la Província, a efectes de la seva executivitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 106.1 del TRLUC. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats.  
 
La proposta, un cop sotmesa a votació, es aprovada per MAJORIA ABSOLUTA. 

Vots a favor (14): 

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. 

GM ERC-Junts per Banyoles: Jaume Butinyà Sitjà, Núria Martínez Bosch, David 
Carvajal Carbonell, Meritxell Satorras Català i Albert Masdevall Palomo.  

Abstencions  (3):  
 
GM Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista: Non Casadevall Sala i Jana Soteras 
Melguizo.  
 
GM Convivència i Progrés: Joaquim Callís Fernández. 

 

 

El debat d’aquest punt es pot visionar a :  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=71m04s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=71m25s 
Albert Tubert (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=72m18s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=72m32s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=72m38s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=72m53s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=73m49s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=73m55s 
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Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=73m59s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=74m01s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 

 

ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT 

No s’escau. 

 
II 

PART DE CONTROL 
 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 
 
11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM SUMEM BANYOLES, PER LA POSADA EN 
MARXA DE LA LLEI 11/2020 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE 
CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT 
D’HABITATGE (expedient X2022000948). 
 

L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que 
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així: 

Les problemàtiques derivades a l'accés a un habitatge digne i els preus accessibles 
no és nova. Quan encara no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i 
l'esclat de la bombolla immobiliària, s'afegeix una nova bombolla immobiliària, 
aquesta vegada centrada en l'alça dels preus del lloguer arribant a quotes 
impagables per a la majoria. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l'augment dels 
preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19, 
provoquen una crisi de l'habitatge en constant creixement, que ha esdevingut una 
crisi sistèmica. 

Aquesta va ser una de les principals motivacions de l'aprovació al Parlament de 
Catalunya, el passat setembre de 2020, de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i 
de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge (DOGC núm. 8229, 
de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies a l'impuls de la ciutadania i 
entitats a favor del dret de l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres, i amb el 
lideratge del Departament de Justícia. Aquesta llei, també coneguda com a llei de 
contenció de preus del lloguer, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya, i 
permet regular‐los en les zones on estan especialment disparats. La llei fixa topalls 
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al lloguer en els municipis del país on més dificultats hi ha per accedir a l'habitatge 
per oferta‐demanda. Són les anomenades zones d'habitatge tens. 

Per a aplicar-se de manera immediata, es van establir directament i transitòriament 
determinades àrees de mercat d'habitatge tens, amb la vigència d'un any. 
D'aquesta manera, en l'annex de la llei consten seixanta-un municipis que tenien 
els índexs de referència de preus en què el lloguer havia sofert un increment 
superior al 20 % entre 2014 i 2019, amb una població superior als 20.000 habitants 
o bé pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una 
resposta urgent a la situació d’emergència en matèria d’habitatge, agreujada pels 
efectes econòmics derivats de la pandèmia. A partir d’aquest any, cal realitzar amb 
el corresponent procediment, la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens 
dels municipis, o d’una part del municipi, que estan en risc de no disposar de la 
dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti l’accés a 
tota la població. 

Aquesta situació de risc, segons l’article 2 de la Llei 11/2020, pot venir determinada 
pel compliment de qualsevol de les condicions següents: 

a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement 
sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 

b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o 
familiar superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o 
que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge superi el trenta per cent de la 
renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys. 

c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys 
anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys 
tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al 
consum de Catalunya. 

Conforme l’article 3, la competència de la declaració correspon al Departament de 
la Generalitat en matèria d’habitatge, actualment el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, excepte en la ciutat de Barcelona, que correspon al seu Ajuntament, i 
a l’àmbit metropolità de Barcelona, que correspon a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, mitjançant un acord del Consell Metropolità. Però, la iniciativa correspon 
als respectius municipis o als ens locals supramunicipals en què estiguin integrats, 
per acord del ple de la respectiva corporació. 

Aquesta proposta regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables 
en aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge 



 
 
 
 

37 

 

de lloguer. La llei dona, d’entrada, cobertura als municipis majors de 20.000 
habitants, i fixa en cinc anys com a màxim el període per mantenir sense revisar la 
classificació d'una zona amb aquestes característiques a través de l'índex de preu 
de lloguer. També preveu excepcionalitats excloent, per exemple, els habitatges 
amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinats a polítiques 
socials. 

Finalment, la llei també incorpora les modificacions de la Llei 18/2007 de 28 de 
desembre del dret a l'habitatge que introdueixen en el règim de control i 
sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es 
flexibilitza en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que 
resulten d'un procés de gran rehabilitació, cas en el qual l'increment del preu que 
les parts han considerat de referència per al lloguer d'un habitatge de 
característiques anàlogues es pot arribar a fixar en l'àrea superior de l'índex de 
referència. 

El dret d'accés a l'habitatge és una peça clau de l'Estat del Benestar, com ho són els 
drets bàsics a la sanitat, a l'educació, al sistema de pensions o la dependència, i els 
ajuntaments com a institució més pròxima a la ciutadania tenim l'obligació de posar 
totes les eines del nostre abast per a fer-ho possible i Banyoles no n'és una 
excepció. 

Els darrers anys, hem pogut veure com l'increment del preu de lloguer al municipi 
no té aturador, l'oferta és mínima i les persones han de marxar del municipi per 
impossibilitat de poder llogar o tenir accés a llogar un habitatge digne. 

Per això, el grup municipal de SUMEM BANYOLES de l’Ajuntament de Banyoles 
proposa l’aprovació dels següents ACORDS al ple de Banyoles: 

ACORDS 

1- Mostrar el suport a la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, considerant que 
aquesta dona eines als Ajuntaments per regular una problemàtica important en les 
ciutats com la nostra. 

2- Manifestar que Banyoles és una àrea amb mercat d’habitatge tens, segons 
els criteris que estableix l’article 2 de la Llei 11/2020 i aplicar aquesta llei al 
municipi de Banyoles de de forma immediata. 

3- Desplegar la Llei a la ciutat de Banyoles i posar a disposició els recursos 
tècnics necessaris per garantir la seva aplicació i crear una campanya per informar 
a la ciutadania sobre els seus drets. 
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4- Establir un seguiment periòdic, en el sí de l'òrgan en que es consideri 
convenient, per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa. 

5- D’acord amb el punt quart, que els acords municipals s’elevin al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de departament competent en 
matèria d’habitatge, als efectes de la incoació del procediment de declaració, 
conforme l’article 3, apartat 1, de la Llei 11/2020. 

6- Traslladar aquests acords al grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Assocació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i a les 
entitats municipals afectades. 

7 - Informar a les agències immobiliàries de la ciutat de l’aplicació d’aquesta 
normativa i de les conseqüències que se’n deriven. 

Aquesta moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17): 

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. 

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: Joaquim Callís Fernández. 

 

El debat de la moció es pot visionar a:  

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=74m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=74m46s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=76m23s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=77m54s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=79m19s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=81m14s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=84m49s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GM SUMEM BANYOLES, EN DEFENSA DE LA 
COHESIÓ SOCIAL, LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I EL CATALÀ! 
(expedient  X2022000950). 

 
L’alcalde cedeix la paraula a la Sra. Rosa M. Melero Agea, secretària municipal, que 
fa una lectura de la moció que se sotmet al Ple, i que diu així: 

La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de 
diferents territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i 
motiu de repressió per a qui la parlava durant el franquisme i altres períodes 
històrics, però va sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat 
dels parlants per mantenir-la. 

Avui, però, es troba en una situació de retrocés preocupant, tal com apunten 
diferents estudis, com ara el recent informe anual de la Plataforma per la Llengua. 
Aquest informe constata que als Països Catalans s’han perdut mig milió de parlants 
habituals des del 2005. Al conjunt dels Països Catalans els parlants de català no 
superen el 32,4%. Un dels fenòmens que expliquen aquest retrocés és que les 
persones catalanoparlants canvien de llengua de forma habitual quan algú els parla 
en castellà; 8 de cada 10, segons aquest informe. Aquestes persones que canvien 
de llengua ho justifiquen per un suposat respecte, bona educació o perquè pensen 
que no els entendran. Ni parlar català als Països Catalans es pot considerar de mala 
educació o una falta de respecte, ni és cert que no ens entendran, tal com 
demostren les estadístiques (segons les diverses enquestes d’usos lingüístics, més 
d’un 90% de la població entén el català a tots els territoris de parla catalana). No 
ens equivoquem: no és de mala educació parlar la nostra llengua, és de mala 
educació demanar als altres que no parlin la seva. I això vol dir, per exemple, no 
canviar de llengua per l’aparença de l’interlocutor (vestuari, color de pell, etc.) ni 
per cap altre motiu. Per començar, és una conducta classista i racista donar per fet 
que una persona no sap català. I, més enllà d’això, parlar-li d’entrada en llengua no 
catalana és excloure-la de la comunitat on viu, sigui des de fa dos dies, dos anys o 
dues dècades. Parlar a algú en llengua no catalana des de bon començament és 
considerar-lo estranger, aliè a la comunitat. 

Aquest informe de la Plataforma també posa xifres a les denúncies per discriminació 
dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants, que han crescut un 229% en 
vuit anys, fins a arribar a les 1.303 denúncies el 2020. Parlar català ha esdevingut 
el quart motiu de discriminació a Barcelona, segons l’Observatori de les 
Discriminacions de l’Ajuntament de la ciutat. En l’espai públic aquestes denúncies es 
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donen especialment en l’àmbit de la salut, però també s’observa com en el marc de 
la justícia l’ús del català és molt baix, amb un 20,6% de sentències redactades en 
català, o com al País Valencià només un dels 214 jutjats funciona habitualment en 
català. A més a més, cal afegir-hi, també, la presència baixíssima del català en els 
mitjans de comunicació, el cinema, les plataformes de vídeo o les xarxes socials en 
general. 

Tot plegat, fa que tinguem una tendència molt preocupant, perquè l’ús social de la 
llengua ha anat retrocedint entre infants i adolescents, que veuen el català com una 
llengua acadèmica, allunyada del món del lleure i de les relacions personals. Només 
un 16,3% dels joves de 15 a 29 anys diuen que comencen sempre les converses en 
català. Aquesta situació posa en perill seriós la supervivència de la llengua. 

La immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model de cohesió social eficaç, 
i ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, 
apresa per tot l’alumnat de tots els orígens. D’aquesta manera, la llengua ha actuat 
com a element cohesionador i anivellador social, en la mesura que ha contribuït a 
reduir les diferències de l’alumnat per raó de classe i origen. I és per aquest èxit, 
allà on és el model imperant, i per la funció social de la llengua, que la immersió 
lingüística és només una realitat en una part de la nació i un motiu d’atac constant. 
Ara bé, les dades ens demostren que la immersió lingüística avui no s’està duent a 
terme en tots els entorns educatius, amb la connivència de qui governem les 
administracions públiques. Lluny de treballar per implementar aquest model arreu 
dels territoris de parla catalana, estem permetent ingerències a un model que 
considerem d’èxit i que representa un model de país cohesionador i menys 
discriminador. 

Tot i les preocupants dades que parlen d’un retrocés de l’ús del català a l’escola, 
entre professorat i alumnat, inclús on s’hauria d’implementar el model d’immersió 
lingüística, els atacs no han cessat. Quan l’Estat espanyol ataca de manera 
sistèmica la nostra llengua ho fa per debilitar la nostra cohesió social, el principi 
d’igualtat d’oportunitats i la construcció nacional del nostre poble. L’últim és el del 
Tribunal Suprem, que ha imposat a Catalunya la obligatorietat del 25% de classes 
en castellà, un atac directe a la nostra llengua i esquerda el consens ampli entorn 
de la necessitat d’una immersió lingüística real. Un atac constant per part de la 
justícia, amb l’acceptació de les primeres denúncies a les illes que pretenen que s’hi 
estengui aquesta imposició; l’impuls per part de Marzà al País Valencià de la Llei del 
Plurilingüisme, que estableix un màxim del 60% de català a les aules connivent 
amb la dinàmica recentralitzadora a la justícia espanyola; o a l’Estat Francès la 
persecució judicial a la proposta d’immersió de les Bressoles. Sentències que 
vulneren els compromisos internacionals dels Estats Espanyol i Francès amb la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 

Als Països Catalans, amb una població que supera els 13,5 milions de persones, s’hi 
parlen més de 300 llengües. D’entre totes aquestes llengües, només dues 
gaudeixen de la potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. 
Mentrestant, el català, la llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels 
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poders polítics, econòmics i mediàtics. No volem menysprear cap llengua, volem 
conviure amb totes, però no volem perdre la nostra. La solidaritat es demostra amb 
l’actitud de no obstaculitzar l’ús de cap llengua que estigui en procés de recessió, ja 
que la convivència entre idiomes matisa i enriqueix la percepció del món. 

Deia l’alcoiana Isabel-Clara Simó que “a nosaltres, ningú no ens salvarà la llengua, 
excepte nosaltres mateixos”. I és feina nostra que aquest nosaltres inclogui tot el 
poble, tingui l’origen que tingui. Necessitem el compromís, la voluntat i l’acció de 
tothom perquè el català sigui la llengua d’ús dels nostres infants i adolescents. 

L’actual situació del català ens preocupa i, especialment, l’ús social de la llengua 
entre adolescents i joves. Des d’una perspectiva de justícia, de drets lingüístics, ens 
pertoca defensar la llengua catalana també des de l’àmbit municipal.  

És per això que es proposa l’adopció del següent ACORD: 

1. Promoure, de forma conjunta amb les entitats per la llengua, un pacte 
municipal per a l’ús del català: A Banyoles, en català, en el qual s’impliquin 
persones i entitats dels àmbits cultural, social, econòmic, etc., signant el manifest 
conjunt i impulsant accions per a la promoció de la llengua. 

2. Adherir-nos com a Ajuntament de Banyoles a la campanya Tots som 
referents lingüístics. No t’excusis, impulsada pels principals sindicats 
d’ensenyament i d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua. Fer arribar la 
campanya als centres educatius del municipi i a totes les entitats que treballin amb 
joves i adolescents (esportives, de lleure, etc.) i demanar-ne l’adhesió. Amb 
aquesta adhesió volem renovar i enfortir el compromís del consistori amb el català, 
com a eina de cohesió i garantia d’igualtat d’oportunitats. 

3. Difondre i garantir l’accés a tota la ciutadania als cursos de català que 
l’Ajuntament organitza conjuntament amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística. 

4. Vetllar perquè sigui conegut el Reglament d’ús de la llengua catalana a 
l’Ajuntament i per tot el consistori i totes les empreses que treballen fent un servei 
públic, ja que s’hi regula l’ús del català. El reglament estableix que el català ha de 
ser la llengua a utilitzar en comunicacions, documentació, retolació, etc., així com la 
llengua utilitzada en actes públics pels càrrecs de l’administració municipal, i se 
n’ha d’acreditar el coneixement en el cas de les convocatòries de llocs de treball. 

5. Fer un comunicat, com a mínim un cop l’any, adreçat a totes les unitats i 
personal que treballa directament o indirectament per a l’Ajuntament, per tal de 
recordar el compromís del consistori amb la llengua catalana, així com la 
importància de l’ús del català per part del personal en totes les seves 
comunicacions, i que en l’àmbit públic aquesta ha de ser la llengua de referència. 
Així com a promocionar el català en tots els àmbits i activitats que impulsem i en 
què col·laborem com a Ajuntament. 
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6. Impulsar conjuntament amb la comunitat educativa del municipi la generació 
de plans educatius locals que promoguin l’ús social del català com llengua comuna i 
compartida, en col·laboració amb la xarxa social del territori i incloure-ho com a 
punt permanent al Consell Escolar Municipal. 

7. Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la 
defensa de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi. 

8. Mostrar desacord a la imposició de la utilització del castellà com a llengua 
vehicular en el 25% del currículum a Catalunya, per part del Tribunal Suprem; el 
topall màxim del 60% que estableix la Llei de Plurilingüisme al País Valencià; i la 
persecució als models d’immersió lingüística a la Catalunya Nord i les Illes. 

9. Comunicar aquests acords al govern autonòmic i estatal pertinent i a les 
entitats de promoció per la llengua. 

Aquesta moció, un cop sotmesa a votació, es aprovada per UNANIMITAT. 

Vots a favor (17) 

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. 

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: Joaquim Callís Fernández. 

 

El debat d’aquesta moció es pot visionar a: 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=84m55s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=85m12s 
Rosa Maria Melero (secretària) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=88m10s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=89m36s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=91m26s 
Meritxell Satorras (ERC-JpB- AM) 
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https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=92m50s 
Jordi Congost (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=93m03s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=93m15s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=99m07s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=110m22s 
Joaquim Callís (Convivència i Progrés) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=115m10s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=122m44s 
Non Casadevall (Sumem) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=127m25s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=133m00s 
David Carvajal (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=134m33s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=139m59s 
Lluís Costabella (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=141m52s 
Miquel Cuenca (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=147m41s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=152m01s 
Jaume Butinyà (ERC-JpB- AM) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfehJqyZnqM&t=127s#t=153m32s 
Miquel Noguer (JxCAT) 
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CLOENDA. Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde conclou aquesta sessió, i 
aixeca la sessió a les 21:40 hores de la qual cosa, com a secretària, dono fe.  
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de gener 
de 2022 ha quedat en 44 pàgines. 

 
 


