
 
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30 
DE JULIOL DE 2018 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 30 de juliol 
de 2018, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, 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. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
1.-PRESIDÈNCIA 
 
1.1.- Aprovació de l'Acta de la Sessió Anterior: Ple Ordinari 25 de juny de 
2018. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 19 
de juny de 2018 al 19 de juliol de 2018. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2018.2102 de 19 de juny de 2018, al núm. 2018.2418, de 19 
de juliol de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
 
Sr. Joan Luengo.  
Demana  si se’ns pot fer arribar quantes persones han demanat ajuda per pagar les 
quotes de l’escola bressol, perquè hem vist Decrets d’atorgament i de no 
atorgament. És a nivell informatiu.  
 
En el Decret 2018DCR002300, de 9 de juliol de 2018, hi ha una partida de 5909’0€ 
més IVA, corresponent a l’allotjament de Federatius de la Triatló, i voldríem saber a 
quantes persones i habitacions correspon.  
 
Sr. Alcalde,  
Ajudes escola bressol, pot comprovar que la gran majoria, s’atorga l’ajuda, i només 
3 n’han quedat fora per motius diversos.  
En quan al Decret 2300 no hi ha cap problema per fer-li arribar la informació que 
demana.  
  
 



 
 
 
 
Resultat:  Aquest tema es dóna per assabentat.  
 
1.3. –PROP.ACORD INFORME MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2018 24072018 
 
Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 
la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe : 
 
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 
 
S’acorda:  
 
Donar compte de l’informe corresponent al 2n trimestre de 2018, elaborat pel 
Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures 
de lluita contra la morositat. 
 
Sr. Alcalde,  
Informe que tot i que s’ha fet un canvi, el termini de pagament és de 25.60 dies.  
 
Resultat:  Aquest tema es dóna per assabentat.  
 
1.4. -DONAR COMPTE DEL NOMBRE PERSONAL EVENTUAL DEL MANDAT 
2015-2019 
 
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.25 de 05 de febrer de 2018. 
  
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 



 
 
 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:  
 
Donar compte, 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.  
 
Sr. Alcalde,  
Informe que correspon al Sr. Ll.F, Director del Museus, que, com saben, computa 
com a personal eventual,  la funció que fa no és la de personal eventual  
 
Resultat:  Aquest tema es dóna per assabentat.  
 
1.5. -PROP_ACORD DONAR COMPTE INFORME AVALAUCIÓ 2N. TRIMESTRE 
2018.  
 
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Atès que la informació del 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici 
de 2018 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com 
a ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 27 de juliol de 
2018. 
 
S’acorda:  
 
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a 
la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 2n. Trimestre de 
2018 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany : 
 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 
 
Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat.  
 
1.6. -PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI (ART 14 I 16) 
Modificació puntual del Conveni de condicions del personal laboral de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Vist que en data 05 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei 6/2018, de 03 de 
juliol de Pressupostos generals de l’estat per l’Exercici 2018 (BOE núm.161, de 
04/07/2018). 
 
Vist que la Disposició addicional centèsima quaranta-quatre de la Llei 6/2018, LPGE 
disposa que cada administració pública podrà establir en els seus calendaris 
laborals, prèvia negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents 
de les establertes amb caràcter general, o un repartiment anual de la jornada en 
atenció a les particularitats de cada funció, tasca i àmbit sectorial, atenent en 
especial al tipus de jornada o a les jornades a torns, nocturnes o especialment 
penoses, sempre i quan en l’exercici pressupostari anterior s’haguessin complert els 
objectius d’estabilitat pressupostària, deute pública i la regla de la despesa. 



 
 
 
 
Vist que la Disposició addicional cinquanta-quatre de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
LPGE, relativa  a la prestació econòmica e la situació de incapacitat temporal del 
personal al servei de les administracions públiques disposa que cada administració 
podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, les retribucions a percebre pel 
personal al seu servei en situació de Incapacitat temporal i en el cas del personal 
funcionari, que se li hagi expedit llicència per malaltia. I respecte al personal 
funcionari inclòs en el règim general de la seguretat social i al personal estatutari i 
laboral, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia de 
incapacitat temporal que, sumat a la prestació del règim general de la seguretat 
social, arribi fins a un màxim del 100% de les seves retribucions fixes del mes 
d’inici de la incapacitat temporal. 
 
Atès que l’import de les hores extres que s’abona al personal s’ha anat 
incrementant o disminuint d’acord amb el que establia la Llei de pressupostos 
generals de L’estat per a cada exercici, s’entén convenient incloure en el text del 
Conveni el quadre actual corresponent al preu de les hores extres del personal que 
realitza serveis extraordinaris i que no pot compensar-ho en temps de descans.  
 
Ates que en els dies 13 de juliol de 2018 es van celebrar Mesa general de 
Negociació de matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per tractar, entre 
altres aquest temes, arribant als següents acords:  
 
1.- La modificació del l’article 14 del Conveni de condicions de treball del personal 
laboral, afegint a la finalització del seu redactat actual el quadre d’import de les 
hores extres que és el següent: 
 

PREU HORES EXTRES  

  

Hora 
extra 

normal 

Hora 
extra 

festiva o 
nocturna 

Hora 
extra 

festiva i 
nocturna 

GRUP 175% 200% 250% 

A1 23 26,02 29,74 37,17 

A2 20 21,99 25,13 31,41 

C1 19 17,88 20,43 25,54 

C2 17 15,27 17,45 21,82 

E-12 12,71 14,52 18,16 

 

PREU HORES EXTRES PERSONAL 
BRIGADA 

  

Hora 
extra 

normal 

Hora 
extra 

festiva o 
nocturna 

Hora 
extra 

festiva i 
nocturna 

CATEGORIA 175% 200% 250% 

ENCARREGAT 17,17 19,62 24,53 

OFICIAL1A 14,21 16,24 20,31 

OFICIAL2A 13,51 15,44 19,3 

PEÓ 12,71 14,52 18,16 



 
 
 
 
 
2.- La modificació del primer i segon paràgrafs de l’article 16 del Conveni de 
condicions de treball del personal laboral i del Pacte de condicions de treball del 
personal funcionari, pel següent redactat: 
 
“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 
estacional d’estiu, del 21 de juny al 21 de setembre, que serà de 35 hores 
setmanals. El 2018 el període de reducció serà fins al 30 de setembre. En els casos 
particulars de personal amb jornada ampliada o reducció de jornada, s’ha de gaudir 
en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva part proporcional. 
(...)”     
 
3.- Declarar la vigència i aplicació de l’article 37 del Conveni i del Pacte de 
condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Banyoles, el qual va esdevenir 
inaplicable i en suspens arrel de l’entrada en vigor del Real decret legislatiu 
20/2012, de 13 de juliol, i en conseqüència deixar sense efecte les resolucions de 
l’Alcaldia 2012.2011, de 31 de juliol de 2012, i 2012.2739, de 19 d’octubre de 
2012. 
 
Vist que l’article 86.3 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,  les parts 
negociadores podran adoptar acords parcials  per a la modificació d’alguns dels 
seus continguts prorrogats per adaptar-los a les condicions de l’activitat.    
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació i pel Servei de Recursos 
Humans de 17 de juliol de 2018. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal. 
 
Per tot l’exposat el Ple adopta els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació puntual dels articles 14 i 16 del Conveni de 
Condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007; 
aprovat pel Ple de la Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el DOGC 
núm. 4259, de 12/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 4 del 
mateix, segons el text que consta en la part expositiva de la present proposta, i 
que es transcriu a continuació: 
 
“1.- Article 14.(Afegint a la finalització del seu redactat actual el quadre d’import de 
les hores extres següent): 
 

PREU HORES EXTRES  

  

Hora 
extra 

normal 

Hora 
extra 

festiva o 
nocturna 

Hora 
extra 

festiva i 
nocturna 

GRUP 175% 200% 250% 

A1 23 26,02 29,74 37,17 

A2 20 21,99 25,13 31,41 

C1 19 17,88 20,43 25,54 



 
 
 
 

C2 17 15,27 17,45 21,82 

E-12 12,71 14,52 18,16 

 

PREU HORES EXTRES PERSONAL 
BRIGADA 

  

Hora 
extra 

normal 

Hora 
extra 

festiva o 
nocturna 

Hora 
extra 

festiva i 
nocturna 

CATEGORIA 175% 200% 250% 

ENCARREGAT 17,17 19,62 24,53 

OFICIAL1A 14,21 16,24 20,31 

OFICIAL2A 13,51 15,44 19,3 

PEÓ 12,71 14,52 18,16 
 
2.- Article 16 ( substituint el primer i segon apartats d’aquest article pel següent 
redactat) : 
 
“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 
estacional d’estiu, del 21 de juny al 21 de setembre, que serà de 35 hores 
setmanals. El 2018 el període de reducció serà fins al 30 de setembre. En els casos 
particulars de personal amb jornada ampliada o reducció de jornada, s’ha de gaudir 
en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva part proporcional. 
(...)”     
 
Segon.- Declarar la vigència i aplicació de l’article 37 del Conveni de Condicions de 
treball del personal laboral 2004-2007, relatiu al complement de retribucions en cas 
de malaltia o accident i deixar sense efecte les resolucions de l’Alcaldia 2012.2011, 
de 31 de juliol de 2012, i 2012.2739, de 19 d’octubre de 2012. 
 
Tercer.-  Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni per l’aplicatiu 
de registre telemàtic de convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat 
social, d’acord amb el Reial Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic 
de convenis. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Resultat de la votació :  Modificació puntual del Conveni de condicions del 
personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles. 15 vots a favor (grups 
municipals CiU, Junts per Banyoles-ERC, i Idb-ICV), 2 abstencions, (grup 
municipal CUP). S’aprova per majoria absoluta.  
 
1.7. -PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL PACTE DE CONDICIONS DE 
TREBALL (ART 14, 16 I 52) 
 
Us comunico que el Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 30 de julio de 
2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord: 
Modificació puntual del Pacte de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament 
de Banyoles. 



 
 
 
 
Vist que en data 05 de juliol de 2018 va entrar en vigor la Llei 6/2018, de 03 de 
juliol de Pressupostos generals de l’estat per l’Exercici 2018 (BOE núm.161, de 
04/07/2018). 
 
Vist que la Disposició addicional centèsima quaranta-quatre de la Llei 6/2018, LPGE 
disposa que cada administració pública podrà establir en els seus calendaris 
laborals, prèvia negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents 
de les establertes amb caràcter general, o un repartiment anual de la jornada en 
atenció a les particularitats de cada funció, tasca i àmbit sectorial, atenent en 
especial al tipus de jornada o a les jornades a torns, nocturnes o especialment 
penoses, sempre i quan en l’exercici pressupostari anterior s’haguessin complert els 
objectius d’estabilitat pressupostària, deute pública i la regla de la despesa. 
 
Vist que la Disposició addicional cinquanta-quatre de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
LPGE, relativa  a la prestació econòmica e la situació de incapacitat temporal del 
personal al servei de les administracions públiques disposa que cada administració 
podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, les retribucions a percebre pel 
personal al seu servei en situació de Incapacitat temporal i en el cas del personal 
funcionari, que se li hagi expedit llicència per malaltia. I respecte al personal 
funcionari inclòs en el règim general de la seguretat social i al personal estatutari i 
laboral, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia de 
incapacitat temporal que, sumat a la prestació del règim general de la seguretat 
social, arribi fins a un màxim del 100% de les seves retribucions fixes del mes 
d’inici de la incapacitat temporal. 
 
Atès que l’import de les hores extres que s’abona al personal s’ha anat 
incrementant o disminuint d’acord amb el que establia la Llei de pressupostos 
generals de L’estat per a cada exercici, s’entén convenient incloure en el text del 
Conveni el quadre actual corresponent al preu de les hores extres del personal que 
realitza serveis extraordinaris i que no pot compensar-ho en temps de descans. 
Tanmateix s’ha acordat un canvi de dia festiu que afecta únicament al personal del 
cos de la Policia local per una millora del servei. 
 
Ates que en data 13 i 17 de juliol de 2018 es van celebrar la Mesa general de 
Negociació de matèries comuns de l’Ajuntament de Banyoles, per tractar, entre 
altres aquest temes, arribant als següents acords:  
 
1.- La modificació del l’article 14 del Pacte de condicions de treball del personal 
Funcionari, afegint a la finalització del seu redactat actual el quadre d’import de les 
hores extres que és el següent: 
 
 
 

PREU HORES EXTRES  

  

Hora 
extra 

normal 

Hora 
extra 

festiva o 
nocturna 

Hora 
extra 

festiva i 
nocturna 

GRUP 175% 200% 250% 

A1 23 26,02 29,74 37,17 

A2 20 21,99 25,13 31,41 

C1 19 17,88 20,43 25,54 



 
 
 
 

C2 17 15,27 17,45 21,82 

E-12 12,71 14,52 18,16 

 
2.- La modificació del primer i segon apartat de l’article 16 del Pacte de condicions 
de treball del personal Funcionari, en el sentit  següent: 
 
“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 
estacional d’estiu, del 21 de juny al 21 de setembre, que serà de 35 hores 
setmanals. El 2018 el període de reducció serà fins al 30 de setembre. En els casos 
particulars de personal amb jornada ampliada o reducció de jornada, s’ha de gaudir 
en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva part proporcional. 
(...)”     
 
3.- Declarar la vigència i aplicació de l’article 37 del Conveni i del Pacte de 
condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Banyoles, el qual va esdevenir 
inaplicable i en suspens arrel de l’entrada en vigor del Real decret legislatiu 
20/2012, de 13 de juliol, i en conseqüència deixar sense efecte les resolucions de 
l’Alcaldia 2012.2011, de 31 de juliol de 2012, i 2012.2739, de 19 d’octubre de 
2012. 
 
4.- La modificació de l’article article 52, del Pacte de Condicions, amb la substitució 
del quadre actual del preu de les hores extres, pel quadre actualitzat que es 
transcriu a continuació i  amb la inclusió d’un nou punt, el sisè ,amb el següent 
redactat: 
 
“Article 52. 

PREU HORES ACTUAL 

CATEGORIA HORA 
EXTRA 

FESTIVA O 
NOCTURNA 

FESTIVA I 
NOCTURNA 

DIES 
FESTIUS 

DIES 
FESTIUS 

TORN NIT 
INSPECTOR 25,75 28,73 35,93 229,86 287,42 
SERGENT 22,01 25,17 31,45 201,35 251,60 
CAPORAL  18,09 19,95 25,85 159,59 206,78 

AGENT 14,77 16,92 23,26 135,36 186,08 

   
6. Els serveis extraordinaris, realitzats fora de la jornada ordinària de treball, que 
es facin els dissabtes, s’abonaran o es compensaran com a  d’hora extra festiva, o 
com a festiva i nocturna si correspon. Les hores extraordinàries realitzades de 
dilluns a divendres, encara que es corresponguin al dia festiu setmanal del policia 
local tindran la consideració d’hora extra normal. Aquest punt sisè només serà 
vigent fins que es produeixi nou acord sobre el preu de les hores extres.”  
 
Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 
meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 
pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 
administracions.  
 



 
 
 
 
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria de la Corporació i pel Servei de Recursos 
Humans de 17 de juliol de 2018. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal. 
 
Per tot l’exposat el Ple, acorda l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la modificació puntual dels articles 14, 16 i 52, del Pacte de 
Condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007; aprovat 
pel Ple de la Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el DOGC núm. 
4271, de 30/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 4 del mateix, 
segons el text que consta en la part expositiva d’aquesta proposta, i que es 
transcriu a continuació: 
 
“1.- Article 14.(Afegint a la finalització del seu redactat actual el quadre d’import de 
les hores extres següent): 
 

PREU HORES EXTRES  

  

Hora 
extra 

normal 

Hora 
extra 

festiva o 
nocturna 

Hora 
extra 

festiva i 
nocturna 

GRUP 175% 200% 250% 

A1 23 26,02 29,74 37,17 

A2 20 21,99 25,13 31,41 

C1 19 17,88 20,43 25,54 

C2 17 15,27 17,45 21,82 

E-12 12,71 14,52 18,16 
 
2.- Article 16 ( substituint el primer i segon apartats d’aquest article pel següent 
redactat) : 
 
“La jornada setmanal ordinària és de 37:30 hores setmanals, excepte el període 
estacional d’estiu, del 21 de juny al 21 de setembre, que serà de 35 hores 
setmanals. El 2018 el període de reducció serà fins al 30 de setembre. En els casos 
particulars de personal amb jornada ampliada o reducció de jornada, s’ha de gaudir 
en el període d’estiu la reducció de jornada en la seva part proporcional. 
(...)”     
 
3.- Article 52.1: (substitució del quadre actual del preu de les hores extres, pel 
quadre actualitzat següent): 
 

PREU HORES ACTUAL 

CATEGORIA HORA 
EXTRA 

FESTIVA O 
NOCTURNA 

FESTIVA I 
NOCTURNA 

DIES 
FESTIUS 

DIES 
FESTIUS 

TORN NIT 



 
 
 
 
INSPECTOR 25,75 28,73 35,93 229,86 287,42 
SERGENT 22,01 25,17 31,45 201,35 251,60 
CAPORAL  18,09 19,95 25,85 159,59 206,78 

AGENT 14,77 16,92 23,26 135,36 186,08 

  
Afegint un punt nou, el 6è a aquest article 52, amb el següent redactat: 
 
6. Els serveis extraordinaris, realitzats fora de la jornada ordinària de treball, que 
es facin els dissabtes, s’abonaran o es compensaran com a  d’hora extra festiva, o 
com a festiva i nocturna si correspon. Les hores extraordinàries realitzades de 
dilluns a divendres, encara que es corresponguin al dia festiu setmanal del policia 
local tindran la consideració d’hora extra normal. Aquest punt sisè només serà 
vigent fins que es produeixi nou acord sobre el preu de les hores extres.”  
 
Segon.- Declarar la vigència i aplicació de l’article 37 del Pacte de Condicions del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles 2004-2007, relatiu al complement 
de retribucions en cas de malaltia o accident i deixar sense efecte les resolucions de 
l’Alcaldia 2012.2011, de 31 de juliol de 2012, i 2012.2739, de 19 d’octubre de 
2012. 
 
Tercer.-  Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni per l’aplicatiu 
de registre telemàtic de convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat 
social, d’acord amb el Reial Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic 
de convenis. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Sr. Alcalde,  
Informe que és el mateix pacte, però que s’han de prendre dos acords. La votació 
serà pels dos punts.  
 
Sr. Jordi Congost.  
Bona tarda. Després de la negociació amb el Comitè d’empresa, s’ha arribat a una 
sèrie d’acords, a conseqüència de les disposicions addicionals de la Llei de 
Pressupostos, aprovada el 5 de juliol. Els pactes, són: recuperar l’horari d’estiu el 
qual ja constava en el conveni, però per normativa, va quedar suspès. Compren el 
període de 21 de juny, a 21 de setembre. Enguany es porta a Ple a finals de juliol, i 
s’ha arribat a l’acord que l’horari de 35 hores es podrà fer fins a 30 de  setembre.  
 
L’altra qüestió, fa referència a l’IT (Incapacitat Temporal), de les baixes del 
personal, que es podrà cobrar el 100% des del primer dia. Tal i com ho marca la 
Llei.  
 
Aquestes dues qüestions, estaven negociades en el conveni, però per normativa, no 
es podia aplicar.  
 
L’altre qüestió que s’ha negociat directament, i fa referència a les hores de la Policia 
Local, i amb la voluntat de donar un bon servei a les activitats que hi ha en caps de 
setmana, és que els serveis extraordinaris que es facin fora de la jornada ordinària 
els dissabtes, es pagaran com a hora extra festiva .  
 
Aquests són els tres acords que s’ha arribat, i els portem a l’aprovació en el plenari.  



 
 
 
 
 
Resultat de la votació: Modificació puntual del Pacte de condicions del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles. 15 vots a favor, (grups 
municipals, CiU, Junts per Banyoles-ERC, i IdB-ICV), i 2 abstencions, (grup 
municipal CUP). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
2.1. -Pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a l’ús del bé 
comunal de l’Estany de Banyoles, amb una embarcació a motor elèctric i 
barques de rem. 
 
Vist que el dia 10 de juliol de 2018 el Responsable del contracte de la concessió 
administrativa per a l’ús del bé comunal de l’Estany de Banyoles, amb una 
embarcació a motor elèctric i barques de rem ha emès l’informe que a continuació 
es transcriu: 
 
“Que, de la informació obrant a l’expedient de la concessió en resulta que, per 
resolució del Ple de la Corporació, en sessió de 29 de març de 2016,  el proper 8 
d’agost de 2018 finalitza la pròrroga de 2 anys del contracte que es va atorgar a 
NAVILIERA LES GOGES SCP, empresa concessionària. 
Que s’han iniciat els contactes amb els enginyers navals per tal que emetin 
l’informe previst a la clàusula número 12 del plec de condicions, respecte a l’estat 
de l’embarcació i a les reparacions que fossin necessàries abans de la recepció 
corresponent. 
Aprofitant l’avinentesa, s’ha demanat als enginyers un estudi de les despeses del 
manteniment de l’embarcació a mig termini per tal que l’Ajuntament pugui decidir 
les condicions de licitació més adients per a la propera concessió tenint en compte 
que fou adquirida amb cofinançament FEDER i que, per tant, està subjecte a les 
limitacions que li imposa la base 4 de l’Ordre GRI/320/2012 de 18 d’octubre, per la 
qual s’aprovaren les bases reguladores de convocatòria de subvencions  FEDER 
Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4. 
Atès que es preveu que l’entrega d’aquests estudis i la posterior decisió s’allargaran 
més enllà de la finalització del termini de la pròrroga atorgada i vist el que disposa 
la clàusula 9.5 del plec de condicions regulador de la concessió, així com l’art. 235 
del Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,  es proposa que es 
prorrogui aquesta fins que se’n faci càrrec un nou concessionari”. 
 
Vist el contracte administratiu formalitzat el dia 9 d’agost de 2016 entre 
l’Ajuntament de Banyoles i la societat Naviliera Les Goges, SCP per una durada de 
4 anys i possibilitat de pròrroga per 2 anys més i l’acord adoptat el dia 29 de març 
de 2016 pel Ple de l’Ajuntament atorgant a la concessionària la pròrroga fins el dia 
8 d’agost de 2018. 
 
Vist que l’apartat 5 de la clàusula 9 del Plec de clàusules particulars regulador de 
l’esmentada concessió disposa que en cas d’extinció normal del contracte és 
obligació del concessionari continuar prestant l’activitat, gestionant la concessió 
administrativa fins que se’n faci càrrec un altre concessionari. 
 
Vist que l’inici de l’expedient d’una nova concessió mitjançant concurs públic està 
programada dins del mes de novembre de 2018 en el Pla d’acció de contractació 



 
 
 
 
aprovat per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2018DECR001520 de 30 d’abril de 
2018. 
 
Vist que l’article 221 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 (TRLMRLC) disposa 
que els acords relatius a les concessions sobre béns de domini públic de més de 
cinc anys i de quantia superior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i 
també els referents a les cessions d’aprofitaments de béns comunals, han d’ésser 
adoptats per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Vist l’informe preceptiu de Secretaria conforme el que disposa l’article179.1.b) del 
TRLMRLC. 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, s’acorda: 
 
Primer. Prorrogar el contracte de la concessió administrativa per a l’ús del bé 
comunal de l’Estany de Banyoles, amb una embarcació a motor elèctric i barques 
de rem formalitzat amb la societat Naviliera Les Goges, SCP el dia 9 d’agost de 
2012 fins que un altre concessionari es faci càrrec d’una nova concessió, pels 
motius manifestats en la part expositiva de l’acord i de conformitat amb el que 
disposa la clàusula 9.5.  del Plec de clàusules particulars regulador de l’esmentada 
concessió administrativa. 
 
Segon. Notificar l’acord a l’empresa concessionària i al responsable del contracte,  
als efectes pertinents. 
 
Tercer. Traslladar l’acord, la Intervenció municipal i als Serveis de Gestió tributària i 
recaptació, de Medi ambient i via pública i de Promoció econòmica i 
desenvolupament, als efectes pertinents. 
 
Sr. Alcalde,  
Crec que queda ben clar i és il·lògic que s’acabi el mes d’agost, per tant, mentre es 
prepara el nou concurs, es fa aquesta pròrroga.  
 
Sr. Non Casadevall,  
El nostra vot és en contra, perquè volem que s’extingeixi aquesta oferta, ens 
sembla que el model turístic que tenim com a ciutat, és el model dels anys 80, si 
aspirem a un parc natural, no entenem com podem tenir una barca amb motor 
passejant per l’estany.  
 
Sr. Alcalde,  
Bé crec que no estarem mai d’acord. Perquè quan no hi havia la barca, es 
demanava que l’Ajuntament fes l’esforç, el vam fer, es va comprar una barca amb 
motor elèctric per la contaminació. Les visites a l’estany, també és difon el paisatge 
vist des de dintre. Creiem que no és un model turístic obsolet. Si mirem les 
estadístiques, veuran que porten més de 30.000 passatgers a l’any.  
 
 
 



 
 
 
 
Sr.  Non Casadevall, 
Ho recordem que la va comprar l’Ajuntament, després de vendre-la i recuperar-la, i 
després d’un viatge a Mallorca. El fet que hi viatgi molta gent, no vol dir que no es 
pugui canviar el model. Entenem que són dos models diferents i com ha dit vostè 
no ens posarem d’acord.  
 
Sr. Alcalde  
No ens posarem d’acord. Val la pena que abans ens assabentem de les coses, 
perquè aquesta barca, no va fer cap viatge a Mallorca, va anar fins a Roses.  
 
Sra. Roser Masgrau,  
El nostra vot serà favorable, perquè creiem que el servei donat durant tots aquests 
anys, és positiu i ho valorem favorablement, però de cares a convocar un nou 
concurs per fer una nova concessió, i llegint que s’encarregaran uns informes a 
enginyers navals, volíem que en aquest informe s’hi fes extensible poder buscar el 
lloc per fer-hi l’embarcament. És una reivindicació que havien fet llargament i se’ns 
va dir que s’estudiaria, però amb la precipitació que es va fer perquè la ciutat 
requeria el servei, no vam reclamar-ho més, però ara que tenim un temps per 
endavant, seria bo poder fer un estudi objectiu i tècnic per una millor ubicació.  
 
Sr. Alcalde,  
Gràcies Sra. Masgrau. I és cert que vostès ho han reclamat des del principi. No és 
falta de voluntat canviar la ubicació. És veritat que l’embarcament nou, s’ha fet 
amb l’assessorament tècnic i si està en el lloc on està és perquè s’ha considerat que 
era el millor lloc. En tot cas, podem tornar-ho a considerar i l’enginyer naval, ha de 
dir l’estat de l’embarcació. En el nou plec, s’hauran de tenir en compte, totes 
aquelles coses que no han acabat de funcionar i les que podrien funcionar millor.  
 
Resultat de la votació: Pròrroga del contracte de la concessió 
administrativa per a l’ús del bé comunal de l’Estany de Banyoles, amb una 
embarcació a motor elèctric i barques de rem. 15 vots a favor, (grups 
municipals, CiU, Junts per Banyoles-ERC, i IdB-ICV), i 2 vots en contra 
(grup municipal CUP). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
3.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS  
 
És sotmet a consideració la incorporació dels tres punts en l’Ordre del dia, i 
s’aprova la urgència per unanimitat.  
  
 
3.1. - Increment de retribucions del personal de la Corporació, d’acord amb 
la Llei  6/2018, de Pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 2018 i 
l’acord del Consell de Ministres de data 13 de juliol de 2018. 
 
Vist que en data 4 de juliol de 2018 es va publicar al BOE la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l ’any 2018. D’acord amb la 
disposició final 46a de la Llei, aquesta entra en vigor l’endemà de la seva publicació 
al BOE.  
 
Vist que el capítol I del Títol III d’aquesta Llei es refereix a les despeses del 
personal al servei del sector públic, i atès que l’ article 18 estableix que, amb 
caràcter general,  per a l’any 2018, les retribucions d’aquest personal no podran 



 
 
 
 
experimentar un  increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2017 (article 18.Dos). Aquest article 18 té caràcter de norma bàsica 
(art18.Onzè).  
 
A més, es preveu que si l’increment del PIB a preus constants l’any 2017 assoleix o 
supera el 3,1%, s’hi afegirà un 0,25% d’increment salarial, amb efectes de l’1 de 
juliol de 2018. Aquest increment s’ha aprovat en el Consell de Ministres del dia 13 
de juliol de 2018, i s’ha comunicat a la Federació espanyola de Municipis i 
províncies el dia 20 de juliol de 2018. 
 
Atès que l’apartat dos del mateix article 18 de la Llei 6/2018 estableix l’aplicació 
per tot l’any 2018 de l’import màxim global de l’1,5 %. Respecte al salari base i 
triennis, també fixa els imports, assenyalant que es percebran en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2018. Cal afegir l’increment addicional del 
0,25% pel període de juliol a desembre de 2018, aprovat pel Consell de Ministres 
de 13 de juliol. 
 
Atès que pel que es refereix al personal laboral, l’art.18, apartat quatre, estableix 
que la massa salarial del personal laboral s’incrementarà en el percentatge màxim 
previst en l’apartat dos de l’article 18 (un 1,5% més el 0,25% addicional a partir de 
l’01 de juliol), i que estarà integrada pel conjunt de retribucions salarials i 
extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal.  
 
Vist que el Conveni de condicions de treball del personal laboral, estableix que les 
retribucions del personal laboral tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa 
quantitat que les establertes amb caràcter bàsic pera a la funció pública. Per tant, a 
aquests efectes retributius, tant de conceptes com de la quantia d’aquests, el 
personal laboral de l’Ajuntament de Banyoles al qual li sigui d’aplicació el Conveni 
laboral queda equiparat al personal funcionari de l’Ajuntament. 
 
Vist que en data 13 de juliol de 2018 s’ha acordat en Mesa general de matèries 
comuns amb els representants dels treballadors l’aplicació de l’increment de les 
retribucions, en l’import fixat en la LPGE pel salari base, triennis i complement de 
destí i l’1,5% més el 0,25% addicional a partir de l’01 de juliol) la resta de 
retribucions complementàries, complement de productivitat i hores extraordinàries 
a les quals tingui dret el personal de la corporació durant l’exercici 2018, així com 
els endarreriments meritats des de l’1 de gener.  
 
Vist l’acord del Consell de Ministres de data 13 de juliol de 2018 que aprova 
l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic previst a 
l’article 18.Dos paràgraf segon de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’exercici 2018, referent a l’increment del 0.25% addicional a partir de 
l’ ú de juliol de 2018. 
 
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans de la Corporació de data 30 de juliol 
de 2018.  
 
Vist l’Informe de conformitat de la Intervenció Municipal. 
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 22.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de Règim local, correspon al ple de la Corporació fixar la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.  
 



 
 
 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, s’acorda:  
 
Primer.- Modificar l’import del Salari base i triennis del salari mensual i de les 
pagues extraordinàries del personal de la Corporació, d’acord amb els imports fixats 
per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2018, i per l’ Acord del Consell de Ministres del dia 13 de juliol de 2018 
 
Segon.- Modificar l’import del complement de destí amb l’import fixat per aquest 
concepte en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2018 i per l’ Acord del Consell de Ministres del dia 13 de juliol de 2018.  
 
Tercer.- Modificar la Relació de llocs de treball de la Corporació, amb l’increment del 
Complement específic assignat a cada lloc de treball, en un 1,5% per tot l’exercici 
2018 més un 0,25% addicional des de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2018, 
així com els complements de lloc de treball com la prolongació de jornada, i els 
complements de torn i dies festius.  
 
Quart.- Incrementar en un 1,5% per tot l’exercici 2018, més un 0,25% addicional  
des de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2018, l’import de les hores extres i 
gratificacions que tingui dret a percebre el personal de la Corporació pera a 
l’exercici 2018.  
 
Cinquè.- Realitzar les adequacions pressupostàries i comptables necessàries per a 
l’aplicació dels punts anteriors.  
 
Sisè.- Abonar els imports corresponents als endarreriments de les retribucions que 
s’hagin generat des del mes de gener i fins al mes que correspongui, com a 
conseqüència de l’increment de l’1,5%  per tot l’exercici 2018 i del 0,25% 
addicional des de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2018 de les retribucions, 
d’acord amb la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat, i l’acord del Consell de 
Ministres tant aviat com sigui possible. 
  
Setè.-Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles.  
 
Sr. Alcalde,  
Crec que els punts d’acord son clars,  
 
Sr. Joan Luengo,  
El nostre grup votarà a favor de la proposta. Però ens agradaria que quedés per 
escrit, que sempre hem estat en contra de la quantia de les retribucions que té 
aquest equip de Govern. Aquesta proposta també contempla l’augment del sou dels 
Regidors. Volem manifestar el nostre malestar, perquè no és el mateix un 
treballador de la casa que un treballador polític. I creiem que aquest augment el/la 
Regidora se l’hauria d’estalviar, perquè el cap i a la fi, fa una feina voluntària. 
 
Sr. Alcalde,  
Enguany, l’Estat ha fet una publicació de les taules dels sous del càrrecs públics. Ho 
recordo perquè els sous dels càrrecs públics de les Corporacions Locals, van lligats 



 
 
 
 
amb els sous dels Secretaris de l’Estat, en funció dels trams de població. Les noves 
taules, han estat publicades al mes de juliol, i  l’increment, és del 3’75%, i no és el 
que aprova aquesta corporació. Tothom que té un sou en aquesta casa, se li 
aplicarà un 1’50% més un 0’25, que no aplicarem les taules, aplicarem el mateix 
que el personal de la Corporació, perquè són gent que també hi treballen. En el 
cartipàs es va dir que sinó ho havia augment pels treballadors, tampoc n’hi havia 
per cap polític.  
 
Sra. Alexandra Pazos,  
Ens sumem el que ha dit el Sr. Luengo. Nosaltres també hem mostrat el nostre 
desacord amb els sous del polítics, però votarem a favor de la proposta, perquè 
efecte al personal de l’Ajuntament.  
 
Resultat de la votació: Increment de retribucions del personal de la 
Corporació, d’acord amb la Llei  6/2018, de Pressupostos generals de 
l’Estat per l’exercici 2018 i l’acord del Consell de Ministres de data 13 de 
juliol de 2018. S’aprova per unanimitat.   
 
 
 
3.2. -MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 45/2018. 
 
Vista la necessitat de modificar crèdits de diferents partides de Pressupost 2018 per 
transferències entre partides, en relació al projecte d’inversions financerament 
sostenible d’arranjament dels carrers St. Esteve, Carmelites i Pou, el projecte del 
qual s’està acabant de redactar i que ascendeix a l’import aproximat de 663.000,00 
euros. 
 
Vista la necessitat de redistribuir les consignacions de les Inversions Financerament 
Sostenibles per dotar de consignació el projecte abans esmentat, i que s’ha de 
dotar de consignació aquells projectes que deixen de ser Financerament 
Sostenibles, i que passen a tenir crèdit finançat amb la operació d’endeutament 
formalitzada per l’exercici 2018 així com a una part de recursos propis d’acord amb 
el quadre de finançament del pressupost 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal 
 
D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, s’acorda:  
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 45/2018, per   
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb 
els següents quadres: 
 



 
 
 
 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 1 
 
Org. Pro. Eco. Descripció ALTA BAIXA 

31 15320 61932 
PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJ. C/ ST.ESTEVE, POU I CARMELITES 
(IFS 2018) 397.882,80   

31 15320 61920 PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT CARRER ROTES   48.677,80 

31 15320 61915 PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT C/NUCLI ANTIC   23.205,00 

42 32310 62210 
ESCOLA MN. B. REIXACH. REFORMA TEATRE ESCOLA LA VILA 
(IFS 2018)   28.000,00 

42 32316 62210 ESCOLES TREBALLS SERRALLERIA ESCOLES (IFS 2018)   25.000,00 

42 32311 62210 
ESCOLA LA DRAGA. HABILITACIÓ TERRASSA ESCOLA LA DRAGA 
(IFS 2018)   23.000,00 

42 32316 62211 
ESCOLES. OMBRACLES ESCOLA CAMINS, VILA I PLA AMETLLER 
(IFS 2018)   34.000,00 

42 32316 62212 ESCOLES. PINTURA FAÇANES. ESCOLA VILA I DRAGA (IFS 2018)   36.000,00 

44 23102 62210 
CASALS DE BARRI. OBRES REHABILITACIÓ C. CÍVIC ST. PERE 
(IFS 2018)   80.000,00 

45 34224 62210 
CAMP DE FUTBOL VELL. OBRES VESTIDORS CAMP FUTBOL VELL 
(IFS 2018)   100.000,00 

      TOTAL 397.882,80 397.882,80 

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 2 
 
Org. Pro. Eco. Descripció ALTA BAIXA 

42 32000 62211 ESCOLES. OMBRACLES ESCOLA CAMINS, VILA I PLA AMETLLER  34.000,00   

44 23102 62211 CASALS DE BARRI. OBRES REHABILITACIÓ C. CÍVIC ST. PERE  80.000,00   

45 34224 62211 CAMP DE FUTBOL VELL. OBRES VESTIDORS CAMP FUTBOL VELL 100.000,00   

31 15320 61915 PAVIMENTACIÓ VP. ARRANJAMENT C/ NUCLI ANTIC  -214.000,00 

      TOTAL 214.000,00 -214.000,00 

 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
Sr. Pau Comas,  
Aquesta modificació de crèdit, té un aspecte tècnic, es tracta d’un canvi en el 
finançament dels projectes d’inversió financerament sostenible i dels projectes 
finançats en l’operació que va dur a terme aquest l’Ajuntament l’any 2018, i els 
recursos propis de la Corporació. 
 
Sr. Alcalde,  
És una proposta de reordenació, i demano disculpes, perquè s’ha fet a última hora.  
 
 
Sr. Joan Luengo,  
Nosaltres amb totes les modificacions de crèdit, ens abstenim, amb coherència amb 
el pressupost aprovat, que va ser en contra.  
Llegint la proposta, un dubte que tenim, és que es parla de baixes en diferents 
partides. Entenem que no son baixes definitives, que no s’anul·la el projecte, sinó 



 
 
 
 
que hi ha una altre font d’ingressos que la fa possible i es canvia de partida. Ho dic 
perquè s’entengui bé per a qui ens escolti i no s’espanti.  
 
Sr. Alcalde,  
Ho ha definit perfectament. No hi ha cap baixa, per tant, totes les inversions 
projectades es faran es reordenen tal i com ha dit el Sr. Comas. 
 
Sra. Alexandra Pazos,  
El nostra vot també serà l’abstenció, amb coherència amb el que vam votar en els 
pressupostos. 
 
 
Resultat de la votació: MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 45/2018. 9 vots a favor, 
(grup municipal, CiU), i 8 abstencions (grups municipals, Junts per 
Banyoles-ERC, CUP i IdB-ICV). S’aprova per majoria absoluta.  
 
 
3.3. -Modificació de crèdit núm. 46/2018  
 
Vist els Informes/proposta de modificació de crèdit, per transferències entre 
partides, de l’àrea d’Administració General, de l’àrea de Medi Ambient i de l’àrea 
d’Urbanisme, en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit consignat entre 
partides del Pressupost de l’exercici de 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal.  
 
Per tot l’explicitat, el Ple, l’adopta els següents acords:  
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 46/2018, per  
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb 
els següents quadres: 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 

Org. Org. Econom.   BAIXES ALTES 

31 15320 61920 Pavimentació VP. Arranjament Carrer Rotes -112.440,52  

40 33000 62201 Cultura. Compra edificis -165.559,48  

12 92000 62202 Adm. gral. Compra edifici Can Tomàs Teixidor  200.000,00 

23 15100 61999 
Urbanisme. Adq. Molí dels Paraires (Molí de la 
Victoria)  28.000,00 

23 15210 62201 Habitatge. Adquisició pisos socials  50.000,00 

      TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS -278.000,00 278.0000,00 

 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 



 
 
 
 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
Sr. Pau Comas,  
És una Modificació de crèdit de 278.000€, en la qual donem d’alta una partida per 
la compra d’un edifici que servirà o pot servir per usos culturals, també l’adequació 
del Molí dels Paraires, a més de la possible adquisició de pisos socials .  
 
Sr. Joan Luengo,  
Per coherència, ens abstindrem. Considerem que la compra de l’edifici de Can 
Tomàs Teixidor, és una bona inversió, pot unir dos espais importants de la nostra 
ciutat, com l’Ateneu, l’Escola de Música, i l’edifici de Cal Moliner. Aquest edifici, pot 
servir per molts usos.  
La partida de 50.000€ que posa Adquisició de pisos socials. La pregunta és 
adquisició o remodelació de pisos socials?.  
 
Sr. Alcalde,  
És adquisició. La voluntat, és si hi ha un pis de retracte que una entitat pogués 
ofertar bé de preu per després poder-lo remodelar.  
Pel que fa a l’edifici de Can Tomàs Teixidor, estem d’acord amb el vostè diu, és 
enmig de dos edificis municipals, que poden ser ampliables, i pot cobrir en un futur, 
les possibles necessitats.  
 
Sr. Joan Luengo,  
Manifestar que comprar habitatges per fer-hi pisos socials, sempre és bo, però cal 
recordar que tenim un banc, Bankia, que ha estat rescatat amb diner de tots els 
contribuents. Sabem que vostès tenen reunions i sabem que aquest banc, ha posat 
a disposició alguns pisos, i potser l’hem de convèncer que en posi més a disposició i 
no els haguem de comprar, i destinar aquests diners a la rehabilitació de pisos que 
Bankia té tancats i en mal estat i posar-los a disposició de Serveis Socials.  
 
Sr. Alcalde,  
Un aclariment. Quan l’Ajuntament té 36 o 37 habitatges socials, posats a disposició 
de famílies necessitades, dels quals 11 són de Bankia, la resta fins arribar a 36, vol 
dir que hi ha altres entitats que tenen aquesta mateixa problemàtica a la nostra 
ciutat. No és fàcil, però, de mica en mica, la xifra de pisos va pujant. L’Ajuntament 
parla amb totes les entitats bancàries de Banyoles, no només amb Bankia. 
Últimament s’ha parlat més amb Bankia, per la cessió dels 3 habitatges, mitjançant 
convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i la possibilitat de poder 
adquirir pisos que venen de retracta, el que passa és que l’Ajuntament pisos cars 
no els pot adquirir, han de ser pisos assequibles. Amb aquests import, hem de ser 
capaços de poder adquirí més d’un pis.  
 
 
 
Sra. Roser Masgrau,  
En relació a la compra de can Tomàs Teixidor, hi estem totalment d’acord. En altres 
ocasions, ja havíem dit que comprar patrimoni és una molt bona opció per a la 
ciutat, i a més quan es tracte d’edificis cèntrics. Alhora, suposem que el preu que 
s’ha pagat, és dintre els preus de mercat. Sabem que a la mateixa plaça, hi ha 
hagut la venda d’un edifici similar, i el preu pagat, era més baix. En agradaria 



 
 
 
 
comprovar si és el preu normal de mercat en què s’estan fent les vendes en aquest 
espai.  
És una llàstima perquè s’acaba de reformar el bar de l’Ateneu, i un dels problemes 
del bar, era l’espai, perquè és una mica just i estret. Es podia haver ampliat cap a 
can Tomàs Teixidor. Sabem que en un futur es pot fer, malgrat ara s’hagi fet la 
reforma, i creiem que si la compra de can Tomàs Teixidor, s’estava parlant, potser 
s’havia d’haver aturar la reforma del bar.  
 
Sr. Alcalde,  
Li agrairia que es tingués en compte la utilització d’algunes paraules, perquè 
malversació té una altre sentit, perquè si s’hagués malversat alguna cosa, s’hauria 
de portar cap a la fiscalia.  
L’Ajuntament no pot comprar un edifici per posar bars, no té cap sentit. Si hem de 
comprar a can Tomàs Teixidor per la planta baixa i posar-hi un bar, això ho pot fer 
el mateix propietari. El bar de l’Ateneu, hi és perquè es va creure que hi havia 
d’haver un lloc on s’hi pogués fer alguna activitat cultural. No comprem a can 
Tomàs Teixidor, per posar-hi un bar, no en tenim cap intenció, en tot cas, s’hi 
posarà algun servei, a la Plaça Major,  ja hi ha un munt de bars .  
Té a la seva disposició la valoració tècnica de l’edifici, on hi consta el preu per 
metre, les vendes que s’han fet en el mateix indret etc. En aquest edifici 
l’Ajuntament, ja va liquidar una plusvàlua molt superior al preu de compra. Per no 
malversar, el que no podem fer, és fer una compra, sense que hi hagi una 
justificació tècnica. El Sr. Secretari posarà a la seva disposició la valoració d’aquest 
espai, que són moltes pàgines, que expliquen  el perquè són 590 i no 620.  
L’edifici del Molí dels Paraires, és per acabar de fer la remodelació.  
 
Sra. Roser Masgrau,  
L’Ajuntament té bars. El de l’Ateneu i els Banys Vells, evidentment que no és la 
vocació d’un Ajuntament, però són serveis.  Creiem que és pertinent dir que la 
remodelació que s’ha fet, hagués comptat amb uns metres més possiblement 
hauria sigut més reeixida.  
 
 
Resultat de la votació: Modificació de crèdit núm. 46/2018. 9 vots a favor, 
(grup municipal, CiU), i 8 abstencions (grups municipals, Junts per 
Banyoles-ERC, CUP i IdB-ICV). S’aprova per majoria absoluta.  
     
 
4.-CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
4.1. -Moció de la CUP, per a l'aplicació del reglament de bones pràctiques 
per a la contractació d'Artistes. 
 
Sr. Alexandra Pazos,  
Retirem la moció per poder-la treballar més extensament i presentar-la en el 
proper Ple del mes de setembre, i poder-ne parlar amb els tècnics, perquè el 
rerefons de la moció no s’ha entès.  
 



 
 
 
 
Precs i Peguntes 
 
Sr. Joan Luengo, 
Primera qüestió. L’Ajuntament amb l’experiència de fer grans esdeveniments 
esportius, i poquet a poquet, va adaptant les proves i es va millorant la qualitat, 
abans, durant i després de les proves esportives.  
Si anem a principis d’aquests grans esdeveniments, després de les proves, quedava 
tot brut. Ara i gràcies als voluntaris, es fa la neteja en el mateix moment d’acabar 
les proves. Amb la voluntat d’anar millorant, des del nostre grup municipal i 
després de veure les proves que s’han celebrat, i a l’espera de les que vindran, com 
la travessia a l’estany, que sembla que serà multitudinària, volem proposar que 
considerin fer com una mena de Consell o reunió de proves esportives, de caràcter 
participatiu on hi hagi els grups municipals i les diferents entitats perquè hi puguin 
dir la seva. S’hauria de fer abans per poder informar dels llocs on passarà, etc, i 
després per fer la valoració. Un dels problemes que té la ciutat, és l’aparcament. 
Creiem que aquesta, no té la suficient capacitat per poder absorbir la gran quantitat 
de cotxes, això crea molèsties, perquè hi ha zones que queden totalment 
desbordades. A banda, també hi ha altres coses a parlar perquè el càtering de les 
proves esportives, sempre el realitza la mateixa empresa?. Perquè és la més 
pròxima?. Podem introduir altres criteris i així poder beneficiar a tots els 
restauradors de la ciutat. Són propostes de millora que s’haurien de posar a sobre 
la taula en aquest consell o reunió, i s’hi ho creuen oportú es poden introduir.  
En els darrers anys, hem anat veien com les Festes de Barri, han anat disminuint. 
S’acaba fent sempre el mateix, no s’introdueixen coses bones. Malauradament, hi 
ha barris i carrers que la festa ha desaparegut, però d’altres l’han creat. Hem estat 
mirant de quina manera es fa en altres municipis, i potser aquestes festes de 
barris, s’haurien d’incloure dins del marc de la festa petita de Banyoles, i que 
aquesta no sigui de 3 dies, sinó que seria de 3 mesos. Sabem que se’ls ajuda. 
Creiem que, si des de l’Ajuntament es contractés la música, el càtering etc, potser 
tothom hi sortiria beneficiat. Sabem que cada associació té les seves coses. I 
proposem reunir-nos tots per internar coordinar-nos.  
Estem a l’estiu, i ens preocupa el nivell de soroll a la Ciutat, volem saber si la 
Policia Local, disposa d’equipaments necessaris per mesurar els nivells de soroll, i 
quines mesures es prenen. 
Ens han arribat queixes dels altaveus portàtils que la gent porta quan van a la 
caseta de fusta, sabem que és de difícil solucionar, potser si la Policia Local, 
recordes que és un espai natural, i que hi ha uns valors que no es poden 
sobrepassar.  
 
Sr. Alcalde,  
És d’agrair que hagi comentat que s’ha millorat la qualitat de les proves esportives. 
La Travessia enguany arriba a la seva 75è edició. És una prova que l’organitza el 
Club Natació Banyoles.  
Tema càtering, no és cert que sempre el faci la mateixa empresa. No sé si seria bo 
crear un Consell de Proves Esportives, el que sí que fem són reunions amb els 
responsables de totes les àrees de l’organització, les quals tenen interlocutors dins 
l’àmbit social, per tal de poder organitzar bé la competició, de cares als veïns, als 
comerços, als voluntaris, i a tot el que comporta l’organització d’una prova 
d’aquestes qualitats. El que vostè diu ens s’ho estudiarem, tot i que es porta a 
terme però en un altre format.  
Festes de Barri. Entenem que totes tenen la voluntat de fer les coses ben fetes i bé. 
No és cert que les Festes de Barri disminueixin, el que veig, és que cada vegada hi 
ha un carrer més que s’hi afegeix amb un sopar per reunir-se tota la gent d’aquell 



 
 
 
 
carrer o contrada. Per tant, des d’aquest punt de vista és positiu. Aquest cap de 
setmana, tenim els 100 anys de la Festa del C/ de Sant Martirià, carrer emblemàtic. 
Penso que l’Ajuntament ( sigui quin sigui ), no s’hi ha de posar en l’organització de 
les fetes de barri, probablement no hi faríem tant bé, ni tampoc hi hauria la 
participació que hi ha. Potser l’Ajuntament ho faria d’una altra manera, però quan 
hi ha una Entitat i/o Associació de Barri, que organitza la festa, per repetitiva que 
sigui, penso que és positiu. Ahir vaig estar a la Festa de Sant Abdón i Senen, a la 
Creu del Terme. Em van dir que sempre l’organitzaven els mateixos, aquestes 
persones, enguany i amb l’ajuda de la Regidora, han creat l’Associació. Els actes 
van ser el mateixos de fa temps, però penso que el que fan, l’Ajuntament no ho pot 
fer. El C/ Sant Martirià, han arribat als 100 anys, dilluns el sopar amb les mongetes 
i cigrons, etc, és la gràcia d’aquest carrer, i per tant, s’ha de respectar, tal i com ha 
dit vostè. L’autonomia que tenen les Associacions i/o Entitats de festes de barri, cal 
respectar-la i alhora poder-hi donar l’ajuda corresponent.  
Tema del soroll. Quan llegeixo els partes de la Policia Local, cada dia, hi ha gent 
que es queixa dels lladrucs dels gossos, d’alguna festa d’estiu, dels sorolls de les 
motos i cotxes, etc. És cert que la Policia Local, ha d’actuar més en qüestions 
d’aquests tipus a l’estiu, potser perquè es dorm amb les finestres obertes i els 
sorolls es senten més. No sé si el nivell de sorolls de la ciutat és alt. La Policia 
Local, té les eines necessàries per fer proves sonomètriques, i si que se’n fan, de 
vegades els resultats no són els que l’interessat espera.  
 
Sr. Joan Luengo.  
No he volgut criticar les Festes de Barri, sinó tot el contrari, era per matissar que 
les festes de barri, tinguessin una programació conjunta, i que es promocionessin 
conjuntament, amb la importància que tenen cada una, i perquè l’evolució fos més 
positiva, potser es podrien ajudar posant-hi les eines necessaris amb la 
contractació, disseny, etc, de manera conjunta.  
 
Sr. Alcalde,  
Li faig un retoc final. El programes que fan de cada festa, és una font important per 
finançar-la.  
 
Sr. Non Casadevall,  
D’entrada, fem un prec, per veure si es pot resoldre la falta d’aparcament de 
bicicletes, que hi ha a la zona del Club Natació, sobretot els mesos d’estiu, cosa que  
obliga a l’usuari a lligar-les en els arbres i al mobiliari urbà.  
 
Sra. Alexandra Pazos,  
En Relació  al tema de les Olors. Després de la reunió amb l’enginyer i haver 
valorat la complexitat de la situació, entenem que és bastant complexa, caldria 
posar una eina de resposta immediata els veïns de la Ronda Monestir. Que aquests 
poguessin trucar a la Policia Local, i aquesta actués, per tal de valorar quan hi 
hagués un pic d’olor, i aixecar acta.  
Carrer dels Valls. Insisteixo que la cruïlla del carrer Valls, la senyalització no és 
correcta. Ens hem adonat que la senyal de prioritat, està enfocada cap al carrer 
valls, que és peatonal, i que s’hauria de posar damunt del senyal de Cediu el pas. 
Fins i tot, la senyal de Cediu el pas, es podria canviar per un Stop. També caldria 
moure el mirall per poder veure el cotxes que pugen.  
Sobre el Barri Vell, ens agradaria saber quin control de vehicles hi ha, d’entrada i 
sortida.  
Tenim una preocupació. Demà el Sr. Miquel Noguer, com ha dit la premsa, prendrà 
possessió com a President de la Diputació de Girona, i ens preocupa com afectarà a 



 
 
 
 
la feina d’Alcalde. Entenem que són dos càrrecs que comporten molta feina i 
responsabilitat.  
 
Sr. Alcalde,  
Celebro que li preocupi. Perquè fa 7 anys que sóc Vice-President de la Diputació i 
mai li havia sentit dir que li preocupés. El que no m’ha fet mai mandra treballar. La 
resposta que li faig, també la vaig fer a un altre regidor, la meva prioritat, és on ets 
electe, ho ha sigut sempre i demà també ho serà. El que passa és que alguns  hem 
de ser consellers comarcals, presidents de consell, Diputats provincials, Vice-
Presidents o altres ens vinculats en el món Local. Faré una mica més del què he 
estat fent com a Vice-President primer de la Diputació de Girona. Procuraré, com 
fins ara, he fet, que no afecti a l’Ajuntament de Banyoles, del qual sóc electe.  
Aparcament bicicletes Club Natació. He arribat a un acord amb el propietari, del 
tros que hi ha entre el carrer sardana i el carril bici, per fer-hi algun tipus 
d’aparcament.  
Tema Olors. La Policia Local, quan se li requereix hi assisteix sempre. Alguna 
vegada, ens hi hem trobat la Policia Local, el Regidor, l’enginyer, els veïns i 
l’empresa. No ens ha fet mai mandra i ens hi trobarem les vegades que faci falta.  
Traslladarem el tema del carrer del Valls, a la Policia Local,  i si  cal, es replantejarà 
el tema.  
Control vehicles Barri Vell. Van amb els comandaments. Per tant, pot entrar qui en 
té. A excepció d’unes hores determinades que està obert. Hi ha el tema de les 
càmeres, les quals funcionen totes i per tant les entrades de cotxes no autoritzats, 
tenen l’avís i la sanció. Mentre hi hagi càmeres es poden controlar les entrades i 
sortides, amb els comandaments no. 
 
Sra. Alexandra Pazos,  
Més que res és que hi ha hagut alguna situació d’algun cotxe que entrada i l’altre 
sortida d’uns carrers una mica conflictius.  
 
Sr. Alcalde,  
Es pot mirar, però crec que el Barri Vell, no el podem complicar gaire més. 
 
Sr. Xavier Carreras,  
És saber qui, com i quan s’encarrega de la neteja del nou parc de gossos. 
 
Sra. Roser Masgrau,  
Dies enrere, vaig assistir en una sessió de les que es fan al Parc Neolític de la 
Draga, que ho gestió Arqueolític , i em va  sobtar que paguéssim més els meus 
nets que jo. Hi vaig trobar un cert contrasentit. Els majors de 65 anys, la quota és 
un 50%, i el majors de 7 anys, paguen quota d’adult. No és la política que 
segueixen els Museus de Banyoles. Em va semblar que és una cosa a dir i a revisar.  
 
Sr. Alcalde,  
Permeti que ho miri, no té massa sentit que digui majors de 7 anys.  S’hauria 
d’aplicar el mateix paràmetre que hi ha en els Museus.  
 
Sra. Roser Masgrau,  
Entendria que fos majors de 14 anys. I que fos igual que els Museus, que està molt 
ben especificat.  
 



 
 
 
 
Sr. Alcalde,  
La neteja del Parc dels gossos, la fa l’empresa que gestiona la neteja viària. Però no 
li puc dir l’horari que fa cada dia. Ho mirarem i li traslladarem.  
 
 
El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
20:17h de la tarda.  de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
 

 
  

 


