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Identificació de l'expedient:

Assumpte: Nomenar personal eventual - Personal de suport grup municipal Junts per 
Granollers

Número Expedient: 861/2019/3

Fets:

Per resolució d’Alcaldia núm. E-3865/2019, de 30 de maig, es va cessar com  a personal 
eventual a la senyora Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, DNI 77742734C, amb efectes 
del dia 14 de juny de 2019 i es va fer la liquidació corresponent en la forma establerta per al 
funcionaris/es públics/ques i personal eventual, d’acord amb l’article 84 del Reglament 
Orgànic Municipal.

Amb data 15 de juny de 2019, en sessió plenària han pres possessió els càrrecs electes 
sorgits de les eleccions municipals del passat 26 de maig de 2019, iniciant-se un nou 
mandat corporatiu.

Atès que l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de la Llei de bases de règim local, 
afegit per l'article 1.28 d ela Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local diu: "1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya 
cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los 
siguientes límites y normas: ...... e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior 
a 50.000 y no superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo 
de personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la 
Corporación local."

Atès que els nomenaments s’adapten en quan al número, característiques i retribucions el 
que recull el pressupost municipal per l’any 2019,.

Atès que en els propers 5 dies es formalitzaran els grups municipals i es deisgnaran els 
seus portanveus, és necessari dotar  aquests amb  el suport  dins l’estructura administrativa 
que possibiliti l’exercici del seu dret de representació política.

Atès que la proposta que recull aquesta resolució compleix les limitacions establertes a la 
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normativa aplicable en relació a les dotacions en quan a nombre i retribucions, de llocs de 
treball de personal eventual

Fonaments de dret :

Article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estat bàsic de l'empleat públic.

Articles 104, 104 bis, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de la Llei de bases de règim local.

Articles 304, 305 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya.

Article 176 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Articles del 30 al 35 del Reglament Orgànic Municipal de Granollers.

Resolc
          

Primer.- Nomenar personal eventual a la senyora Dolç Nom de Maria Tarter Armadans, DNI 
77742734C, com a personal de suport del grup municipal Junts per Granollers, amb efectes 
del dia 15 de juny de 2019.

Les retribucions assignades estan dotades econòmicament al pressupost general 2019 de 
l’Ajuntament de Granollers, que va ser aprovat inicialment en sessió plenària de 30 d’octubre 
de 2018.

Segon.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
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La Secretària General

Granollers, 15/06/2019

L'Alcalde
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