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Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828  rrhh@granollers.cat  

Acord de Ple aprovat en data 26/01/2021

Plantilles de personal (24)

Assumpte: Modificació de l'Acord de Ple aprovat en data 9 de juliol de 2019 pel qual es 
determina el nombre, característiques i retribucions del personal eventual de l'Ajuntament de 
Granollers. 

Número Expedient: 5/2021/24

Fets

L'Ajuntament en Ple de data 9 de juliol de 2019 va dictar acord pel qual es determina el 
nombre, característiques i retribucions del personal eventual. 

Atès que és voluntat d’aquesta Corporació dotar-se de personal directiu professional de 
conformitat amb l’establert a l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Atès que la denominació i la determinació dels llocs directius s’ha de dur a terme mitjançant 
un instrument d’ordenació diferenciat del de la relació de llocs de treball d’acord amb allò 
establert a l’article 306 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. 

Atès que per necessitat de l’organització i d’acord amb la facultat que atorga l’article 72  del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, TREBEP), es proposa afegir al meritat 
Acord de Ple aprovat en data 9 de juliol de 2019 la determinació del nombre, 
característiques i retribució del personal directiu. 

Atès que es considera que la figura de Director de Serveis s’ha de proveir mitjançant 
personal directiu. 

Atès que la descripció i funcions del lloc de treball de Director de Serveis de Serveis 
Municipals i Via Pública es reflecteixen a la fitxa 448. 

Atès que la selecció d’aquest personal s’ajustarà als principis de mèrit, capacitat, publicitat i 
lliure concurrència, assegurant la idoneïtat i capacitat professional dels aspirants en relació 
amb el lloc objecte de convocatòria. 
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Atès que el règim contractual en supòsits de personal laboral s’ha d’ajustar a l’establert al 
Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial 
de personal d’alta direcció. 

Atès que la gestió de la despesa d’aquesta modificació quedarà inclosa dins el document 
formalitzat per part de Recursos Humans per a la tramitació de la despesa anual del capítol I 
per a l’any 2021. 

Fonaments de dret

Articles 13 i 72 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

Article 306 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.

Vist el Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial de personal d’alta direcció. 

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Afegir a l’Acord de Ple de 9 de juliol de 2019 pel qual es determina el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual al servei d’aquesta corporació la 
determinació del nombre, característiques i retribució del personal directiu de l'Ajuntament 
de Granollers

Segon.- Acordar que el número de places i llocs de treball de personal directiu serà el 
següent: 

Plantilla Relació de llocs de treball 

DENOMINACIÓ: Director/a de Serveis de Serveis                                           
ENS: Ajuntament Municipals i Via Pública
GRUP: Tècnic Superior, A1 NÚM. DOTACIÓ: 1
PLAÇA: Tècnic/a Superior LAB NÚM. VACANTS: 1
DOTACIÓ: 1 ENQUADRAMENT ORGÀNIC: 3000
VACANT: 1 RÈGIM: Laboral especial alta direcció

FORMA DE PROVISIÓ: Concurs d’acord amb 
l’article 13.2 TREBEP. 

Tercer. Acordar les retribucions econòmiques que percebrà el personal directiu d’acord amb 
el detall següent: 

Director/a de Serveis de Serveis Municipals i Via Pública: 57.674,86€  

* No inclou la quota empresarial a la Seguretat Social

Quart.- Acordar que les quantitats assignades com a retribucions se’ls practicarà la 
corresponent retenció d’IRPF, i s’actualitzarà automàticament en funció de l’increment 
establert anualment a la llei de pressupostos generals de l’Estat per a les retribucions de 
personal. 
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Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Granollers, 27/01/2021

El Secretari General,
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