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ACORD DEL PLE MUNICIPAL
EXTRAORDINARI
Data: 12 de juliol de 2019
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1014-000007-2019
EXPEDIENT X2019001004. DETERMINACIO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIÓ
DEL PERSONAL EVENTUAL
Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 26 de maig de 2019 i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, de conformitat amb el que disposa l'article 104.1
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, per al
seu posterior nomenament mitjançant decret de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.
2. El personal eventual realitza funcions expressament qualificades com de confiança o
assessorament especial, en aquest sentit, és garantir el suport a l’Alcaldia en l’exercici
de les seves responsabilitats i desenvolupament de les activitats que li correspon.
Aquesta missió es desplega en les següents finalitats bàsiques:
-

Assessorament en l’especialitat de Benestar Social.
Seguiment de les diferents accions i tasques encomanades.
Qualsevol altre assessorament que li encomani l’Alcalde.

3. Intervenció emet informe favorable número 278/2019 sobre l’ adequada i suficient
consignació pressupostària de la plaça inclosa a la plantilla de personal eventual de l’
Ajuntament d’Olèrdola, amb jornada parcial del 28,74%.
Fonaments de dret

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim Local els Ajuntaments amb una població entre 2.00
i 5.000 habitants podran excepcionalment comptar amb un lloc de treball la cobertura
del quals correspongui a personal eventual quan no hi hagi membres de la Corporació
local amb dedicació exclusiva.
2. L’article 12 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre estableix que és personal eventual el
que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions
expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït
amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquest fi.
Per tot l’exposat, el Ple municipal adopta els següents ACORDS:
Primer: Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual
d'aquest Ajuntament en els termes següents:
Núm.

DENOMITZACIÓ

ÀMBIT

HORARI

39

Assessoria a
Alcaldia

Serveis
Generals

10,78

ESCALA

FORMA
PROVISIÓ

EVENTUAL lliure designació

2019

Observacions

452,40

Tot el sou (grup C2,
nivell 13)
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Segon: Aprovar la retribució anual bruta d'aquest lloc de treball, tenint en compte que
s'abonaran en 14 pagues i li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la
seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera. S’ han formalitzat els
documents comptables de Retenció de Crèdits amb efectes de l’ 1 d’ agost de 2019:
N. Operació

Fase

220190006621 RC
220190006622 RC

Aplicació
2019
11000
2019
16000

Import

Text lliure

920 2.637,61 X2019001004_NOMENAMENT PERSONAL EVENTUAL (01082019)
920

859,00 X2019001004_NOMENAMENT
EVENTUAL_SEGURETAT SOCIAL (01082019)

PERSONAL

Tercer: Modificar la Relació de llocs de Treball de l’Ajuntament pel que fa a la
denominació del lloc de treball d’aquest personal eventual allà on diu: “Assessoria a
l’Alcaldia en matèria de Benestar Social” ha de dir “Assessoria a l’Alcaldia”.
Quart: Publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament i mantenir permanentment
actualitzada la informació relativa a les característiques i retribucions de llocs de treball de
personal eventual i, en general, d’acord amb el principi de transparència, fer difusió en
aquest mitjà del contingut del present acord, donant així compliment a les obligacions de
publicitat previstes per l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases
de Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i bon govern i la llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern.
Cinquè: Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304.3 de
la Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya

AJUNTAMENT D'OLERDOLA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTACIÓ: S’aprova per MAJORIA, amb els sis vots favorables dels regidors/es del grup
municipal d’”ApO-CP”, el vot a favor del regidor del grup municipal “Partit Socialista” , el
vot en contra de la regidora del grup municipal “Junts per Olèrdola i els dos vots en contra
de les regidores d’ERC d’Olèrdola.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Francesc Fernández Ferran
Secretari
Olèrdola, a la data de la signatura electrònica.

Vist i plau
Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

