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Alcaldia
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828  rrhh@granollers.cat  

Resolució

 

    
Identificació de l'expedient:

Assumpte: Relatiu a cessar el personal eventual amb efectes del dia 1 d’abril de 2022, com 
a conseqüència de la renúncia presentada pel senyor Josep Mayoral i Antigas als càrrecs de 
regidor i  Alcalde de l’Ajuntament de Granollers

Número Expedient: 182/2022/3

Fets:

El personal de caràcter eventual és aquell personal que te atribuïda la realització de funcions 
expressament qualificades com de confiança o assessorament especial amb caràcter no 
permanent. Les seves característiques el diferencien de la resta de personal previstes a la 
vigent normativa reguladora de la funció pública. 

El seu cessament te lloc de forma automàtica quan cessi o expiri el mandat de l’autoritat a la 
qual presta les seves funcions de confiança o assessorament especial; el qual es produeix 
de forma natural als quatre anys de les eleccions anteriors. 

En aquest sentit, la regulació del règim electoral general vigent preveu que la durada del  
mandat de les Corporacions locals és de quatre anys comptats a partir de la data de la seva 
elecció, i que aquests finalitzen, en tot cas, el dia anterior a la celebració de les següents 
eleccions. Amb la possibilitat de continuar amb posterioritat a la data d’expiració del mandat 
amb les seves funcions únicament per a l’administració ordinària i fins a la presa de 
possessió dels seus successors.

Atès que en sessió plenària celebrada en data 29 de març de 2022 es va donar compte de 
la renúncia presentada pel senyor Josep Mayoral i Antigas als càrrecs de regidor i Alcalde 
de l’Ajuntament de Granollers. 

Actualment, el personal eventual que figura a la plantilla i la relació de llocs de treball oficial 
de la corporació, aprovada per sessió plenària del dia 16 de novembre de 2021 es compon 
de les següents persones:

Sra. Carme Barbany Ciurans, Asessor/a-Coordinador/a
Sr. Albert Soler Fuentes, Asessor/a-Coordinador/a
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Sr. Francesc Martínez Mateo, Asessor/a-Coordinador/a
Sr. Hèctor Botey Colomer, Personal de suport de grup municipal
Sra. Immaculada Tirado Fabregas, personal de suport de grup municipal
Sr. Jordi Planas Bielsa, personal de suport de grup municipal
Sr. Aleix Agustí Canals, personal de suport de grup municipal

Atès que al personal eventual, que ha  continuat exercint amb caràcter ordinari les funcions 
pròpies al seu càrrec , els hi són d’aplicació les retribucions econòmiques fins el dia 1 d’abril  
de 2022 data de nomenament de la nova Alcaldessa de l’Ajuntament de Granollers , d’acord 
amb el previst al pressupost municipal. Es procedirà a donar-los de baixa al règim de la 
Seguretat Social i a la nòmina de la Corporació amb la data abans esmentada com a 
conseqüència del seu cessament de l’autoritat que els va nomenar.

Aquesta resolució té una incidència econòmica a les partides i pels imports següents:

K1000/92070/11000        - 12.123,19
K1000/92070/11001        - 31.598,63
K1000/92070/16000        - 12.174,59

K4200/23100/11000        - 12.123,19
K4200/23100/11001        - 31.598,63
K4200/23100/16000        - 12.174,59

K5001/33310/11000        - 12.123,19
K5001/33310/11001        - 31.598,63
K5001/33310/16000        - 12.174,59

K1003/91210/11000        -  11.621,20  
K1003/91210/11001        - 64.465,68
K1003/91210/16000        - 28.171,80

Fonaments de dret :

Article 12 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, el qual defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de 
nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament 
qualificades com de confiança o assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als 
crèdits pressupostaris consignats amb aquesta finalitat. 

Article 176 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, el qual remet a la regulació prevista a l’article 104 de la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de la Llei de bases de règim local, en relació amb el personal eventual. 

Articles 304 i 305 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, en relació amb la regulació sobre la determinació del seu nombre, 
característiques i retribucions, les quals corresponen al ple de la Corporació a l’inici del 
mandat i en quant al seu nomenament i separació que corresponent a l’alcalde president de 
la Corporació; així com en quant al seu cessament automàtic al moment del cessament o la 
expiració del mandat de la Corporació a la qual presten les seves funcions de confiança o 
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assessorament. 

Articles 9,10,11,15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei 
de les entitats locals de Catalunya, en relació amb la regulació de les funcions, 
característiques, nomenament, separació, cessament i estatut del personal eventual al 
servei de les entitats locals.

En base als anteriors antecedents i fonaments de dret,

Resolc
          

Primer.- Cessar amb efectes del dia 1 d’abril de 2022 i fer la liquidació corresponent en la 
forma establerta per al funcionaris/es públics/ques d’acord amb allò establert a l’article 11.1 
del Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les 
entitats locals , el personal eventual de la Corporació que es relaciona a continuació:

Sra. Carme Barbany Ciurans, Asessor/a-Coordinador/a
Sr. Albert Soler Fuentes, Asessor/a-Coordinador/a
Sr. Francesc Martínez Mateo, Asessor/a-Coordinador/a
Sr. Hèctor Botey Colomer, Personal de suport de grup municipal
Sra. Immaculada Tirado Fabregas, personal de suport de grup municipal
Sr. Jordi Planas Bielsa, personal de suport de grup municipal
Sr. Aleix Agustí Canals, personal de suport de grup municipal

Segon.- Donar de baixa a la Seguretat Social i a la nòmina de la Corporació municipal, amb 
efectes del dia 1 d’abril de 2022 i com a conseqüència del seu cessament com a personal 
eventual a les persones relacionades a l’apartat anterior. 

Tercer.- Reduir les autoritzacions i disposicions que suposa el cessament com a personal 
eventual a les persones relacionades al punt primer:

K1000/92070/11000        - 12.123,19
K1000/92070/11001        - 31.598,63
K1000/92070/16000        - 12.174,59

K4200/23100/11000        - 12.123,19
K4200/23100/11001        - 31.598,63
K4200/23100/16000        - 12.174,59

K5001/33310/11000        - 12.123,19
K5001/33310/11001        - 31.598,63
K5001/33310/16000        - 12.174,59

K1003/91210/11000        -  11.621,20  
K1003/91210/11001        - 64.465,68
K1003/91210/16000        - 28.171,80
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Quart.- Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers.
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