
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 21 
DE GENER DE 2019 

 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 21 de enero 
de 2019, es reuneix el Ple, en Sessió Extraordinària sota la Presidència de l’Il·lm. 
Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., 
Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Albert Tubert Yani, Clàudia 
Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna Cros Bahí, 
Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra Pazos 
Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 

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

1.1. -Increment de retribucions del personal de la Corporació, d’acord amb 
el Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

Vist que en data 27 de desembre de 2018 es va  publicar en el BOE el Real Decret 
Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria 
de retribucions en l’àmbit del sector públic. D’acord amb la disposició final tercera 
d’aquest RDLL, aquest entra en vigor a l’endemà de la seva publicació en el BOE, 
per tant, el dia 28 de desembre de 2018. 

Vist que el Capítol 2, article 3.Dos d’aquest RDLL tracta de les retribucions del 
personal al servei del sector públic, establint que, a l’any 2019, les retribucions 
d’aquest personal no podran experimentar un increment global superior al 2,25% 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018. Aquest article, té caràcter de 
norma bàsica d’acord amb el punt onzè del mateix. 

Atès que el mateix punt Dos, apartat segon, disposa que, si l’increment del 
Producte Interior brut(PIB)del 2018 arribés o superés el 2,5%%, s’afegiria, amb 
efectes del dia 01 de juliol de 2019, un altre 0,25% d’increment salarial. Aquest 
increment addicional haurà de ser acordat pel Consell de Ministres i notificat a les 
Comunitats autònomes i a la Federación Española de Municipios y Províncias.   

Vist que en relació al personal laboral, l’art.3.Quatre del Real Decret Llei 24/2018, 
estableix que la massa salarial del personal laboral podrà incrementar-se en el 
percentatge màxim previst en l’apartat dos de l’article 3 (això és un 2,25%), i que 



 
 
 
 
Tercer.- Incrementar en un 2,25%, l’import de les hores extres i gratificacions que 
tingui dret a percebre el personal de la Corporació per a l’exercici 2019.  

Quart.- Aprovar de manera condicionada un increment addicional d’un 0,25% de les 
retribucions, a partir del dia 01 de juliol de 2019, sempre i quan el Consell de 
Ministres aprovi l’increment previst en l’article 3.Dos, apartat segon, del Real 
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, o el valor que s’aprovi en aquets mateix 
acord.      

Cinquè.-Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  

Sr. Alcalde,  

Proposo la votació dels dos punts, perquè és el mateix. Com a personal eventual, hi 
ha el Director dels Museus. Es proposa l’augment del 2,25% més l’increment del 
0,25% addicional, a efectes de l’1 de Juliol de 2019, en cas que sigui aprovat pel 
Consell de Ministres.   

Resultat de la votació: Increment de retribucions del personal de la 
Corporació, d’acord amb el Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, 
pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic. S’aprova per Unanimitat.  

 

1.2. -Retribucions del personal eventual per l'exercici 2019. 

Vist que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les bases de règim local, 
modificada per Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local disposa que el Ple de cada corporació, a l’inici del seu mandat, 
determinarà el nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 

Atès que, d’acord amb el mateix article, aquestes determinacions només es podran 
modificar amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals. 

Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va 
determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 
corporatiu 2015-2019, era d’un, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni Cultural” 
i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació 

Vist que el Ple de la Corporació de data 26 de novembre de 2018 va aprovar 
inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, i passat el 
termini d’exposició el públic no s’han presentat al·legacions ha esdevingut definitiu. 

Atès que aquest pressupost anual conté una previsió d’increment de les retribucions 
del personal laboral i funcionari, així com dels membres de la Corporació d’un 
2,25%, i un 0.25 addicional, d’acord amb l’increment màxim establert en el Real 
Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

Per tant, la previsió d’increment de retribucions que s’ha fet en el pressupost 
municipal per a l’exercici 2019 és per un import total de 31.914,03.-€ que 


