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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: Nomenar el personal eventual amb efectes 2 d’abril de 2022 

Número Expedient: 189/2022/3

Fets:

Per resolució d’Alcaldia E-2672/2022 d’1 d’abril, s’ha cessat amb efectes del dia 1 d’abril de 
2022  el personal eventual nomenat per l’anterior alcalde senyor Josep Mayoral i Antigas , i 
s’ha acordat així mateix  procedir a realitzar  la liquidació corresponent , en la forma 
establerta per al funcionaris/es públics/ques i personal eventual, 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

Amb data 1 d’abril  de 2022, ha pres possessió com a nova alcaldessa la senyora Alba 
Barnusell i Ortuño..

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 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local diu: "1.Les dotacions de llocs de treball la cobertura dels 
quals correspongui a personal eventual en els ajuntaments s’han d’ajustar als límits i les 
normes següents: ….e) Els ajuntaments de municipis amb una població superior a 50.000 i 
no superior a 75.000 habitants poden  incloure en les seves plantilles llocs de treball de 
personal eventual per un nombre que no pot excedir la meitat de regidors de la corporació 
local. 
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Atès que els nomenaments s’adapten en quan al número, característiques i retribucions el 
que recull el pressupost municipal per l’any 2022, i són necessaris per garantir el 
funcionament de la corporació  resultant de les darreres eleccions locals, i de la delegació de 
competències dutes a terme en data 15 de juny de 2019. 

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

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

K1000/92070/11000 12.123,19 euros
K1000/92070/11001 31.598,63 euros
K1000/92070/16000 12.174,59 euros
K4200/23100/11000 12.123,19 euros
K4200/23100/11001 31.598,63 euros
K4200/23100/16000 12.174,59 euros
K5001/33310/11000 12.123,19 euros
K5001/33310/11001 31.598,63 euros
K5001/33310/16000 12.174,59 euros
K1003/91210/11000 11.621,20 euros
K1003/91210/11001 64.465,68 euros
K1003/91210/16000   28.171,80 euros

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. 

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

Articles 304, 305 del 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.
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Primer. Nomenar personal eventual amb efectes del dia 2 d’abril de 2022, les persones que 
a continuació es relacionen:

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. Autoritzar i disposar la despesa que suposa aquests nomenaments, amb una 
previsió del dia 2 d’abril fins al 31 de desembre de 2022, per l’import i a les partides que es 
detallen a continuació:

K1000/92070/11000 12.123,19 euros
K1000/92070/11001 31.598,63 euros
K1000/92070/16000 12.174,59 euros
K4200/23100/11000 12.123,19 euros
K4200/23100/11001 31.598,63 euros
K4200/23100/16000 12.174,59 euros
K5001/33310/11000 12.123,19 euros
K5001/33310/11001 31.598,63 euros
K5001/33310/16000 12.174,59 euros
K1003/91210/11000 11.621,20 euros
K1003/91210/11001 64.465,68 euros
K1003/91210/16000   28.171,80 euros

Tercer. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.

Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Cinquè.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers. 
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