Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 21
DE DESEMBRE DE 2015

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19,15 hores del vespre del dia 21 de
desembre de 2015, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de
l’Illm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde
Srs., Jordi Congost Genís, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle i Joana Vilà
Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, 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.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra. Hi és
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.

Parla el Sr. Alcalde i els diu: “Anem a començar aquesta sessió plenària
ordinària del dia d’avui.
També dir que, més tard s’incorporarà la Regidora, Sra. Ester Busquets Fernández.
I, en tot cas, abans de començar els voldria dir que s’ha produït un fet històric en
aquestes Eleccions a Corts Generals; el fet que hi hagi una diputada banyolina, la
Dolors Terrades i una senadora electe que està també en aquest plenari, la Clàudia
Massó. És un fet històric.
Per tant, si tots i totes hi estan d’acord donaríem
l’enhorabona a les dues. A la Dolors Terrades li farem arribar i a la Clàudia li
donem ara aquí mateix.
És aquest fet que es va produir ahir i que crec que cal ressaltar-ho i dir-ho.”

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:

PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 30 de novembre de 2015 ordinari.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 30 de novembre de 2015
ordinari.
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 23
de novembre al dia 11 de desembre de 2015.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 23 de
novembre al dia 11 de desembre de 2015 les Resolucions d’Alcaldia que
corresponen del núm. 2015.3580, de 23 de novembre de 2015, al núm. 2015.3772,
d’ 11 de desembre de 2015.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
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1.3.- Donar compte del Decret del Jutjat Contenciós Administratiu número
2 de Girona, pel qual s’acorda suspendre la tramitació del procediment
contenciós administratiu 289/2015 per un termini de 60 dies.
Es dóna compte que per Decret del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Girona, de 27 de novembre de 2015, s’ha disposat suspendre la tramitació del
procediment contenciós, recurs ordinari 289/15, sollicitada per la part actora,
Activitats Termolúdiques, SL, durant un termini de 60 dies.
Si en aquest període ho sollicita alguna de les parts, s’haurà de reprendre la
tramitació. Un cop transcorregut el termini atorgat, si cap de les parts sollicita en
els 5 dies següents la represa del procés, s’hauran d’arxivar provisionalment les
actuacions, les quals romandran en aquesta situació mentre no se solliciti la
continuació o caduqui la instància.
El Sr. Alcalde els diu: “En aquest cas, Activitats Termolúdiques SL demana la
suspensió de la tramitació durant aquest termini de 60 dies, i, en el cas que passi
aquest termini quedaria arxivat aquest contenciós.
En tot cas, ha quedat suspès però nosaltres no tenim documentació a data d’avui.
Per tant, de moment està suspès aquest contenciós administratiu.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

- A partir del proper punt de l’Ordre del Dia s’incorpora a la sessió del Ple la Tinent
d’Alcalde, Sra. Ester Busquets Fernández.-

1.4.- Donar compte al Ple de la Corporació del nombre de llocs de treball
reservats a personal eventual.
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de
la Província el nombre de places reservades personal eventual.
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral.
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.
Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i la publicació
al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.133 de 13 de juliol de 2015.
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL.
Es dóna compte al Ple de la Corporació, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, que el nombre de places
reservades a personal eventual pel mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el
nom de “Coordinador de Patrimoni Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals
de la Corporació.
El Sr. Alcalde diu que: “Com ja saben, amb aquesta nova llei de l’ ARSAL, s’ha
de donar compte cada sis mesos del personal eventual al Ministeri. En aquest cas,
es tracta del Sr. Lluís Figueras que més que personal eventual és el Director dels
Museus de Banyoles.”
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El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
El Sr. Alcalde explica el següent:
“Els punts següents de les Comissions Informatives d’Urbanisme i Medi Ambient, tal
i com ja els varem dir, decauen.
-2.1.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit del
Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles.
2.2.- Aprovació provisional de l’actualització del Pla Especial del Nucli Antic de
Banyoles.
2.3.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del TR del PGOU a l’àmbit del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
2.4.- Aprovació provisional de la Pla Especial de Protecció del Patrimoni (catàleg de
béns protegits del municipi de Banyoles).En el sentit que el primer punt, en un error, estava dins el termini de presentar
allegacions; i com que se’n va presentar una l’últim dia i s’ha de contestar aquesta
allegació, doncs, els altres tres decauen.
Per tant, aquests punts es deixen sobre la taula. Es contestarà aquesta allegació
i, evidentment, amb tots els portaveus decidirem si s’ha de fer un Ple més
endavant.
Ho avaluarem amb els serveis tècnics i jo mateix amb reuniré amb tots els
portaveus per acordar-ho.”
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
3.1.- Resolució d’allegacions de la CUP i aprovació definitiva del
Pressupost General de la Corporació Municipal 2016.
Atès que el Pressupost General corresponent a l’exercici de 2016 es va aprovar
inicialment en el Ple de la Corporació de data 3 de novembre de 2015, i es va
publicar l’edicte d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província núm. 218, de
data 12 de novembre de 2015.
Atès que el període d’exposició al públic ha estat comprés entre els dies 13 i 30 de
novembre de 2015, ambdós inclosos.
Vistes i estudiades les reclamacions amb registre d’entrada núm. 15.432, de data
30 de novembre de 2015, presentades per la Sra. ALEXANDRA PAZOS MASSANAS,
en qualitat de Regidora de l’Ajuntament de Banyoles, per la CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR, al Pressupost General per a l’exercici de 2016.
Vist l’Informe d’Intervenció i atès que les allegacions en les quals es proposen
variacions de crèdit pressupostari, algunes no són possibles, ni convenients
tècnicament i d’altres aquest equip de govern no les considera prioritàries.
ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
1.- Desestimar les reclamacions presentades per la Sra. ALEXANDRA PAZOS
MASSANAS, en qualitat de Regidora de l’Ajuntament de Banyoles, per la
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, pels motius que consten a l’Informe
d’Intervenció i que s’aprova a efectes de motivació.
2.- Aprovar definitivament el Pressupost de l’Exercici de 2016 amb el mateix
contingut, detalls i imports que consten a l’acord d’aprovació inicial:
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ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

TOTAL

CORRENTS DE CAPITAL
7.439.800,00
75.000,00
4.715.001,05
5.103.598,30
272.033,77

1.750.000,00

EUROS
7.439.800,00
75.000,00
4.715.001,05
5.103.598,30
272.033,77
0,00
628.086,76
0,00
1.750.000,00

17.605.433,12 2.378.086,76

19.983.519,88

628.086,76

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL
I
DESPESES DE PERSONAL
II
BENS CORRENTS I SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANFERÈNCIES CORRENTS
V
FONS DE CONTINGÈNCIA
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSSIUS FINANCERS
TOTAL

CORRENTS

DE CAPITAL

5.526.671,33

6.786.498,08
132.500,00
2.518.352,90
120.000,00
3.119.897,57
29.600,00
1.750.000,00

TOTAL
5.526.671,33
6.786.498,08
132.500,00
2.518.352,90
3.119.897,57
29.600,00
0,00
1.750.000,00

16.834.022,31 3.149.497,57 19.983.519,88

3.- Publicar l’edicte d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província,
resumit per capítols, d’acord amb l’article 169.3 del RDL 2/2004, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de data 5 de març.
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, diu el
següent:
“Les reclamacions que presenta l’Alexandra Pazos són reclamacions de caire polític
que es varen proposar i debatre en el punt de l’ordre del dia del Ple de 3 de
novembre, en l’aprovació inicial dels Pressupostos per l’exercici del 2016.
I, aquest govern creu que no creen una segona volta de debat polític com també ho
creuen els serveis tècnics d’aquesta Casa.
Són reclamacions que no són objecte d’allegació ja que no tracten de cap dels
supòsits que marca la llei, com ja se’ls va explicar en la comissió informativa. Per
tant, el que proposem avui al Ple és desestimar aquestes allegacions presentades
per la Sra. Alexandra Pazos i aprovar definitivament el Pressupost per l’exercici de
2016 d’import 19.983.519,88 euros.”
I el Sr. Alcalde diu: “Queda entès que el debat polític va ser en el Ple anterior.
Que, es presenten unes allegacions d’un grup el qual va poder participar d’aquesta
discussió en el plenari i que també es va poder votar en el plenari.
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Són unes allegacions de supressió de partides i que no tenen cap qüestió tècnica
que faltés diners en alguna partida o alguna altra cosa, i, que tant l’Informe de
Secretaria com el d’intervenció són clars al respecte.”
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu:
“Ja és habitual en aquest plenari que el debat polític no es vulgui repetir; que se’ns
enviïn informes negatius i que vostès es guardin rere la legalitat i les normatives i
que es justifiquin dient que ja hi ha hagut debat polític en el Ple anterior.
Mirin, si vostès no volen debatre ni contraposar projectes, ho diguin clarament, no
ho amaguin, perquè, sincerament, a nosaltres ens hagués agradat que políticament
se’ns hagués contestat el perquè no han estat acceptades aquestes allegacions.
Nosaltres entenem que hi ha una legalitat, però, també, entenem que en aquest
plenari es poden resoldre políticament les allegacions si hi ha voluntat política de
fer-ho.
Nosaltres, òbviament, votarem en contra i no ens cansarem de repetir-ho per més
informes negatius que ens enviïn. Nosaltres continuarem presentant allegacions,
fent la nostra feina i intentant tenir debat polític en aquest plenari.”
El Sr. Alcalde li diu que: “Nosaltres no ens a n’amagarem, això no ho farem per
una qüestió bàsica i fonamental i és que el que vostès han volgut dir ho varen
poder debatre aquí.
Per tant, el debat en tots els casos hi ha estat.”
I la Sra. Pazos li diu que el debat inicial sí però el debat final no hi ha estat.
Perquè, en tot cas, tot és qüestió d’un model i tot és qüestió de voluntat política.
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Vull intervenir només per explicar el nostre vot.
Ens abstindrem per dues o tres coses. Quant a les propostes de la CUP n’hi ha
algunes que hi estem d’acord i amb d’altres que no.
Per nosaltres treure el quilometratge no hi estem d’acord perquè el dia que ens
toqui governar voldrem que se’ns compensi en aquest sentit. Per tant, es podria
demanar una reducció però no eliminar la partida.
Nosaltres, amb el Pressupost l’única opció que ens queda és fer allegacions però
després ens diuen que el debat polític no hi és; per això, no ens acaba d’agradar.
Si vostès el mes de setembre ja tenen el Pressupost començat no els costaria res
comentar-lo.
I com que hi ha grups municipals més grans i tenen més capacitat de pactar i
dialogar que no pas amb nosaltres, pel que represento jo; doncs, que ningú
s’estranyi.
Per tot això, el nostre vot serà una abstenció.”
I, el Sr. Alcalde li diu que no vol entrar en cap debat, però, només li diré que aquí
tant es dialoga si el grup és d’una sola persona com de 5 persones. Vull que li
quedi clar això.
Sempre ha estat així i procurarem que sempre sigui així.”
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, els diu:
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“Nosaltres havíem demanat en aquest punt que es poguessin separar les dues
coses; per un costat la resolució d’allegacions i per un altre costat l’aprovació
definitiva. Ens hauríem sentit més còmodes perquè nosaltres en el seu moment
varem donar suport als Pressupostos a base d’haver pactat, prèviament, unes
modificacions que ens semblaven positives.
Per altra banda, en aquestes allegacions hi ha uns elements que nosaltres hem
recollit i que no poden estar-hi en contra, tot al contrari; i, en tot cas, el fet de
votar-ho conjuntament fa que respectem les allegacions. Ens hem mantingut al
marge, però, continuem donant suport al Pressupost.
Per tant, el nostre vot serà positiu.”
El Sr. Alcalde els diu: “En tot cas és una qüestió tècnica no de voluntat; pel
que fa a la doble votació.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de Resolució d’allegacions de la CUP i
aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació Municipal 2016, essent
la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per
Banyoles), 2 vots en contra (grup municipal: CUP) i 1 abstenció (grup municipal:
ICV-IdB).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
4.1.- Donar compte que en data 31-12-2015 queda sense efecte
l’autorització al Secretari de la Corporació d’acumulació del lloc de treball
de Secretaria -Intervenció del Casc.
Vist que per Resolució de la Direcció general d’Administració Local de Catalunya, de
19 de març de 2013, es va autoritzà al funcionari amb habilitació de caràcter
nacional, Sr. Jordi Turon Serra, que ocupa el lloc de treball de Secretaria de
l’Ajuntament de Banyoles, a ocupar, per acumulació, i amb efectes del dia 2 d’abril
de 2013, el lloc de treball de Secretaria, classe segona, del Consorci d’Acció Social
de Catalunya (CASC), desclassificat posteriorment a Secretaria-Intervenció, classe
tercera.
Vist que l’esmentada resolució de la DGAL disposava que l’autorització d’acumulació
quedaria sense efecte quan es modifiquessin les circumstàncies que l’havien
motivat.
Vist que La Junta General del Consorci d’Acció Social de Catalunya (CASC), en
sessió celebrada el 7 d’octubre de 2015, va aprovar la dissolució i liquidació del
Consorci, amb efectes del dia 31 de desembre de 2015.
Vist l’exposat en l’acumulació atorgada al Sr. Jordi Turon Serra en el lloc de treball
de Secretaria-Intervenció, de classe tercera, del Consorci d’Acció Social de
Catalunya (CASC), finalitza el 31 de desembre de 2015.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que en data 31 de desembre de 2015 queda
sense efecte l’autorització del Secretari de la Corporació, funcionari d’habilitació
nacional, Sr. Jordi Turon Serra, d’ acumulació del lloc de treball de SecretariaIntervenció, classe tercera, del Consorci d’Acció Social de Catalunya.
El Sr. Alcalde els diu que: “El Consorci queda dissolt en data 31 de desembre i,
per tant, no pot haver-hi ni Secretari ni Interventor, ni ningú.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
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4.2.- Donar compte d’autorització de compatibilitat amb activitat privada
del Sr. Jordi Turon Serra, amb efectes 1 de gener de 2016.
Per acord de la Junta de Govern local de la Corporació de data 14 de desembre de
2015, s’ha aprovat el que es transcriu literalment a continuació:
“Atès que en data 04 de desembre de 2015, entrada 15.723, el Sr. Jordi Turon
Serra ha presentat una Sollicitud mitjançant la qual demana l’atorgament de la
compatibilitat de les seves tasques com a funcionari de la Corporació amb l’exercici
de tasques professionals privades d’assessor jurídic, amb efecte d’1 de gener de
2016.
Vist que el Sr. Jordi Turon Serra, és Funcionari d’Habilitació Nacional, i ocupa la
plaça de Secretaria de la Corporació.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal
de les administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que
demandi el propi servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no
impedeixin o limitin l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva
imparcialitat o independència.
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 53/1984 de
regulació de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, i 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats locals, no és possible el
reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades quan l’activitat
professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què
estigui adscrit el personal, així com quan l’ activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït a l’Entitat Local.
Vist l’informe emès pel Servei de recursos humans número 2015.3293 de data 7 de
desembre de 2015.
Vist que el Ple de l’Ajuntament , en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2015
va acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres, la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que se celebri.
Considerant les declaracions efectuades pel Sr. Jordi Turon Serra, en la seva
sollicitud de compatibilitat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Reconèixer i autoritzar al Sr. Jordi Turon Serra la compatibilitat de la seva
tasca de Secretari municipal en aquesta Administració local amb l’activitat
professional privada d’assessor jurídic amb efectes del dia 1 de gener de 2016,
condicionada a:
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
2.- Que les activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que desenvolupa
en el seu lloc de treball com a Secretari municipal.
3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física
de l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de
desenvolupar fora de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què
intervingui o hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir
per raó del lloc públic.
Segon.- Comunicar a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat no pot
modificar la seva jornada de treball ni el seu l’horari i restarà automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació
de les condicions de treball, així mateix l’autorització de la compatibilitat està
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condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter
públic.
Tercer.- Donar compte al ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se
celebri.”
I el Sr. Alcalde els diu: “En tot cas, el Sr. Jordi Turon Serra, no actuarà com a
Secretari perquè és una mercantil pública però si que actuarà com a lletrat de
l’empresa Sumar SL, Empresa d’Acció Social.”
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
4.3.- Modificació de la Plantilla Orgànica de la Corporació i de la RLLT de
l’Any 2016.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 3 de novembre de
2015, va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació Municipal i la
Plantilla Orgànica de Personal de l’exercici 2016.
Vist que dins del termini d’exposició al públic, únicament el Grup municipal de la
CUP de Banyoles ha presentat escrit d’ allegacions al Pressupost general, sense
que cap d’aquestes es refereixen ni afectin a la Plantilla Orgànica ni a la RLLT per a
l’exercici 2016.
Vist que les dues places d’Arquitecte existents a la Plantilla Orgànica 2016, són de
règim laboral, i consten com a vacants, ocupades amb caràcter temporal amb
contractes de treball temporals per interinitat. Atès que una d’aquestes places
d’arquitecte municipal estava ocupada amb caràcter temporal fins a la provisió
definitiva de la plaça pel Sr. XCM.
Vist que l’esmentat personal ha presentat en data 15 de desembre de 2015,
Entrada 2015.16103, la baixa voluntària com a treballador de l’Ajuntament de
Banyoles, i atès que la renúncia voluntària del treballador és causa d’extinció del
contracte de treball, d’acord amb el que disposa l’article 49.1.d) del Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.
Atès doncs que la plaça d’ Arquitecte municipal està classificada com a règim
laboral a la Plantilla Orgànica de la Corporació per a l’exercici 2016.
Vist que entre les Funcions generals d’un arquitecte municipal es troben, entre
altres:










Assessorar i donar suport tècnic , informar i representar en matèria de la seva
especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern
respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els
usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.
Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions relacionats amb la seva
especialitat tècnica.
Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons criteris
establerts, i elaborant aquells projectes d’urbanització i/o remodelació de l’espai
urbà, que s’hagin acordat per la corporació.
Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d’obres o d’altre ordre que se
li hagin assignat.
Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública
com privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi
ambient, etc...)
Intervenció i control professional en l’edificació privada, comprovació de l’adequació
d’aquesta a la normativa vigent.

Així doncs, amb caràcter general, un arquitecte municipal desenvolupa funcions
instrumentals, de caràcter tècnic, com la redacció, execució i proposta d’aprovació
de documents del seu àmbit d’actuació, instruments de planejament i projectes
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urbanístics, per tant, participa en l’exercici d’una potestat pública, com és
l’Urbanisme, en defensa dels interessos generals.
Vist que l’article 92, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa:
“1. Els funcionaris al servei de l’ Administració local es regeixen, en el no disposat en aquesta
Llei, per la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, per la restant
legislació de l’ Estat en matèria de funció pública, així com per la legislació de les Comunitats
Autònomes, en els termes de l’ article 149.1.18.ª de la Constitució.
2. Amb caràcter general, els llocs de treball de l’ Administració local i els seus Organismes
Autònoms seran desenvolupats per personal funcionari.
3. Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l’ Administració local
l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’ exercici de les
potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. Igualment són funcions
públiques, quin complimento queda reservat a funcionaris de carrera, les que impliquin
exercici d’ autoritat, i en general, aquelles que en desenvolupament de la present llei, es
reservin als funcionaris per a la millor garantia de l’ objectivitat, imparcialitat e
independència en l’ exercici de la funció.»
Tanmateix l’article 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic
disposa que “En tots cas, l’exercici de funcions que impliquin la participació directa o
indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals
de l’Estat i de les administracions públiques, corresponen exclusivament als funcionaris
públics, en els termes que en la llei de desenvolupament de casa administració pública
s’estableixi.”

Vist el què disposen els article 167 a 175, del Real Decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions Legals vigents en
matèria de règim local, i l’article 30 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de Funció pública.
Atès l’exposat, les funcions que ha de desenvolupar un arquitecte municipal són
funcions públiques que comporten l’exercici d’autoritat, per tant, han de ser
desenvolupades per personal de caràcter funcionari.
Vist que la plaça d’arquitecte, de règim laboral, prevista a la Plantilla de la
Corporació de l’exercici 2016 està vacant, atès que no ha estat coberta per provisió
definitiva, i el contracte laboral temporal d’interinitat subscrit amb el Sr. C finalitza
en data 29 de febrer de 2016, per baixa voluntària de l’interessat presentada en el
registre general de la Corporació en data 15 de desembre de 2015 (RGE
2015.16103).
Tanmateix, en el supòsit de ser necessària la cobertura urgent, amb caràcter interí
d’aquesta plaça, una vegada aprovada la requalificació de la plaça de règim laboral
a règim funcionari, es podrà efectual la convocatòria de selecció corresponent de
personal funcionari interí.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 27 del Decret 214/90 de 30 de
juliol, pel qual s’ aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals, la
plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost
durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Vist que la requalificació del règim de laboral a funcionari de la plaça d’arquitecte és
una millora del servei existent, que no es pot demorar pel caràcter de servei públic
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que té, i per ser necessària la seva cobertura amb personal funcionari per al
correcte exercici de les funcions assignades.
Atès l’esmentat, és proposa una modificació de la Plantilla de Personal de
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016, amb la requalificació de la plaça
d’arquitecte municipal de règim laboral a règim funcionari.
La plaça que es proposa requalificar és la següent:
A)
Descripció de la Plaça:
Arquitecte
Lloc de treball:
Tècnic especialitzat
Categoria:
Arquitecte
Grup:
Tècnic superior
Règim:
Laboral
La plaça de règim funcionari requalificada és la següent:
B)
Descripció de la Plaça:
Arquitecte/a
Escala:
Administració especial
Subescala:
Tècnica
Subgrup:
A1, CD-25
Règim:
Funcionari
Vista la modificació de la Plantilla de personal de la Corporació que es proposa,
correspon fer la modificació de la relació de llocs de treball.
El detall de la modificació del lloc de treball de règim funcionari és el següent:
PLAÇA

LLOC TREBALL

ARQUITECTE/A

ARQUITECTE/A

RJ

G

CD

FUNCIONARI A1 25

CE

PJ

altres

A Inc.

13.230,94.-€

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local , en el qual es disposa que l’òrgan competent per a l’aprovació de la
Plantilla i la relació de llocs de treball és el Ple de la Corporació.
Que la renuncia del Sr. C és amb efectes administratius i econòmics del 29 de
febrer de 2016, la modificació de plantilla i RLLT que es proposa tindrà efectes a
data 1 de març de 2016.
Vist l’informe del servei de Recursos humans núm.2015.3371, respecte a la
modificació de la Plantilla Orgànica de la Corporació i de la RLLT per a l’exercici
2016.
Vist que la consignació pressupostària de la plaça està inclosa en el pressupost
municipal de l’exercici 2016, a les següents partides:
16.23.15000.1.13.130.13000. AG Urbanisme. Retribucions bàsiques.
16.23.15000.1.13.13013002. AG. Urbanisme. Altres Remuneracions.
Vist que aquestes partides corresponen a despeses de personal laboral caldrà fer la
modificació de crèdit de transferències entre partides, a les següents partides el
pressupost corresponents a despeses salarials de personal funcionari, pels següents
imports:
16.23.15000.1.12.120.12000. AG Urbanisme. Salari base grup A1: 14.824,42.-€
16.23.15000.1.12.121.12100. AG. Urbanisme. Complement de destí:8.759,38.-€
16.23.15000.1.12.121.21101. AG. Urbanisme. Complement específic:13.230,94.-€
Així doncs, la requalificació de la plaça de plantilla que es proposa de règim laboral
a funcionari no suposa cap increment de despesa respecte a la consignació prevista
per l’exercici 2016, sinó únicament una transferència entre partides.
Per tot l’ exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de
Banyoles de l’any 2016 amb la requalificació d’una plaça de règim laboral
d’arquitecte/a a una plaça règim funcionari, de l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, classe: Arquitecte/a.
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de la Corporació de
l’any 2016, d’acord amb la modificació de la Plantilla de Personal de la Corporació
relacionada en el primer punt d’aquesta proposta.
Tercer.- Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a data 1 de març de 2016.
Quart.- Disposar la publicació dels corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre
còpies a l’administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya de conformitat amb el que preveu l’article 28 del Decret 214/90 de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats locals.
El Sr. Alcalde explica que: “Queda clar que aquesta plaça no es requalifica sinó
que queda vacant a partir del dia 29 de febrer.
Per tant, és millor que sigui una plaça d’arquitecte funcionari interí.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació de la Plantilla Orgànica
de la Corporació i de la RLLT de l’Any 2016.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ:
MOCIONS

PRECS, PREGUNTES I

El Sr. Alcalde diu que ara dins del Control dels Òrgans de la Corporació passem a
l’apartat de Precs i Preguntes per part dels grups municipals.

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Primer de tot dir que ens han fet arribar que l’Ajuntament fa córrer un nou
reglament d’ús a les xarxes socials. Per això, ens agradaria poder comentar-ne
alguna cosa.
I, demanar a la Regidora, Sra. Clàudia Massó, que quan es facin reglaments o
protocols que engloben participació i transparència que ho puguem pactar i que
se’ns faci arribar.
Per tant, aquesta és una petició senzilla.
Després. Els veïns i veïnes de La Factoria d’Arts Escèniques diuen que al voltant
han hagut de collocar una reixa per l’acumulació d’aigua. Allà hi ha furats grans
que representen un perill per la mainada.
Per tant, demanem si s’ho poden mirar.
Vull fer un prec. Que, també l’he fet a l’empresa i al Regidor i ara l’he de fer aquí.
És per la farola que hi ha al darrera de la farmàcia de Can Puig; que els veïns i
veïnes em demanen que es millori i que faci més llum.
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I per últim. Aprofitant que és l’últim Ple d’aquest any, desitjar a tothom Bones
Festes i Bon Any Nou 2016, ja que el 2015 ha estat bastant dur perquè hem tingut
unes Eleccions Plebiscitàries, unes Eleccions Municipals i unes Eleccions Generals
tot i que a tots i a totes ens ha anat més o menys bé.”
I, el Sr. Alcalde li diu: Gràcies Sr. Luengo.
“Quant al reglament. És un reglament que s’està redactant, i, no hi ha cap mena
de problema en donar-li informació per tal de collaborar-hi. I, dir que no s’hagués
aprovat sense que vostès, tots els grups, no haguessin aportat la seva.
Pel que fa a la reixa. En prenem nota. Ens ho mirarem i s’avaluarà per part dels
serveis tècnics que la varen posar.
I sobre la farola mirarem perquè encara no s’hi ha actuat. A l’igual que en d’altres
faroles del Passeig de La Farga que també s’hi ha d’actuar.
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu que:
“Hem tingut coneixem que s’han engegat diverses reunions amb comunitats de
veïns d’alguns blocs de pisos del Barri de la Farga per intentar rehabilitar els pisos.
Ens agradaria que se’ns fes arribar l’estat de les converses que han mantingut amb
l’equip de govern. En definitiva, com evoluciona tot plegat.
Tenim un prec fer. Ens hem assabentat que en diversos Consells de Barri s’ha dit a
veïns i veïnes que les taxes no augmentaven i que els impostos tampoc.
Ens agradaria que es rectifiques això que s’ha dit perquè tots sabem que la taxa de
l’aigua augmenta.
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP, diu que
vol fer un darrer prec.
“Sobre els voluntaris que estan treballant amb les colònies de gats.
Si poguessin fer alguna actuació per identificar-los i per gestionar aquest aspecte.”
El Sr. Alcalde
diu que: “En els Consells de Barri procuro assistir a tots, amb
excepció d’un que no vaig poder assistir-hi. I, crec que no vaig parlar del tema de
l’aigua. És possible que me n’oblidés.
La idea va ser fer una explicació general del Pressupost de la Corporació; una
explicació entenedora i a grans trets del que és el Pressupost de la Corporació i de
no exercir la pressió fiscal a la ciutadania.
I, dir també que en els Consells de Barri s’ha fet especial incidència amb el tema
dels residus.
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües, diu:
“Referent a la problemàtica dels gats.
Ens hem reunit amb representants dels
guardians dels animals.
Ens han passat alguna proposta tal i com els varem
demanar, i, de cares a aquest proper any ens hi posarem a treballar per donar-los
un suport tècnic logístic a l’hora de gestionar les colònies que hi ha a tot Banyoles.”

El Sr. Alcalde diu:
“I sobre el tema de les comunitats de veïns del Barri de la Farga.
Alguna
comunitat d’aquest barri ha vingut, juntament amb la PAH, i han estat atesos pel
Sr. Jordi Congost sobre la rehabilitació d’alguns edificis del Barri de la Farga.
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La veritat és que l’Ajuntament ha arranjat tots els carrers però els edificis es veuen
molt vells. S’havia dit que es faria una aportació per part dels veïns i sembla ser
que hi ha aquesta voluntat. Això s’està estudiant i mirant.
També, s’està negociant que el Pla de Barris vagi més enllà.
En aquest cas,
llavors, sí que es podria fer aquesta reparació dins del Pla de Barris.
Per tant, la voluntat hi és des de sempre per part de tots els grups, però, és
evident que a cost zero no és possible.
Ara, això s’ha tornat a reprendre i és bo que sigui així; a l’igual que amb el tema
de l’ocupació. Per tant, tot això és bon senyal.
I els diu, també, fent referència als horts del Pla de la Coromina que tot està net.”
La Sra. Roser Masgrau intervé per dir que de les canyes no. Diu que hi ha tot
un filat de canyes asimètriques i antiestètiques.
El Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de
Junts per Banyoles, els diu:
“Volem demanar de ser-hi també en els Consells de Barri per tal de poder opinar.
Jo me n’assabentava com a veí que sóc de Mas Palau.
Aquest és un prec que fem; per si ens podeu convidar als Consells de Barri que
feu.
També volem demanar que, al Carrer Sant Mer hi ha enllumenat que es va arrancar
i que t’hi pots ensopegar; per si es pot reparar.
El Sr. Alcalde contesta el següent:
“Pel que fa al tema del Carrer Sant Mer. Això està clar que s’ha d’arreglar. I, a
SECE ja se l’ha informat. En tot cas, podem incidir que es faci ràpid.
I, quant als Consells de Barri sé que es va comunicar a tots els grups, però, si ho
volen els farem arribar el calendari. En tot cas, els he dir que el calendari està
penjat al Portal de Transparència de l’Ajuntament ja que és on es publica primer.”

El Sr. Alcalde els dóna les gràcies i aixeca la sessió plenària.
I, els desitja a
tots i a totes que tinguin un Bon Nadal i un Any Nou ple de prosperitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
19,45 hores del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a
la seva constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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