MONTSERRAT FREIXA i COSTA, com a secretària de l’Ajuntament de Torelló,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 28 de gener de
2019, va aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
Es dóna compte al Ple del compliment d’allò previst l’art. 104 Bis apartat 6 de la
Llei 7-1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règimm Local, relatiu al
personal eventual 1r,2n. i 3r. Trimestre de 2018
Es dona compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els i les assistents a la sessió, i s’adopta l’acord que figura en la seva part
dispositiva:
L’alcalde, en compliment d’allò que preveu l’article bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, sotmet al Ple per al seu coneixement, l’informe relatiu a la plantilla de personal
eventual, emès per la responsable de gestió de recursos humans de data 17 de
desembre de 2018, el qual posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les
determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, que
literalment diu:
“INFORME DE LA RESPONSABLE DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN
RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL
DURANT L’ANY DE 2018
Antecedents de fet
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va introduir un nou article 104 bis a la Llei Reguladora de les
bases de règim local, el qual estableix que les dotacions de llocs de treball la cobertura
dels quals correspongui a personal eventual en els ajuntaments s’han d’ajustar als
límits i normes que estableix aquest article.
Pel que fa als ajuntaments de municipis amb una població superior a 10.000 i no
superior a 20.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de
personal eventual per un nombre que no pot excedir de dos.
El Ple de l’ajuntament de Torelló de 28 de desembre de 2017 va aprovar la Relació de
Llocs de Treball per al 2018, el qual conté un lloc de treball de personal eventual.
Segons l’art. 104.bis.4 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local el personal eventual s’havia d’assignar sempre als
serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals aparegui consignat.

Només es podia assignar excepcionalment, amb caràcter funcional, a altres serveis o
departaments de l’estructura pròpia de l’entitat local si ho reflectia expressament el seu
reglament orgànic. L’Ajuntament de Torelló per tant, va adequar aquesta plaça a la
Relació de Llocs de Treball a aquestes disposicions i s’ha mantingut adscrita als
serveis generals. Tanmateix, la Sentència del Tribunal Constitucional Ple d’11 de maig
de 2017 va declarar inconstitucionals els apartats 3 i 4 de l’article 104.bis esmentat.
Les Corporacions locals han de publicar semestralment en la seva seu electrònica i en
el Butlletí Oficial de la Província, el nombre de llocs reservats a personal eventual.
El president de l’entitat local ha d’informar el Ple amb caràcter trimestral del
compliment del que preveu aquest article.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l'establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter
trimestral de l'acompliment d’allò previst en aquest article, S’INFORMA
1. En data 28 de desembre de 2017 l’Ajuntament de Torelló va aprovar la plantilla i la
relació de llocs de treball vigent de personal eventual per a l’any 2018 següent:
Denominació

Adscripció funcional

Núm. de
places

Places
vacants

Places
ocupades

Assessor/a d’organització
i projectes

Serveis Generals

1

1

0

2. A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, a l’estar integrada la plantilla
d’aquest personal per un total d’1 plaça, la qual no excedeix del nombre màxim
legal, que és de dos, i actualment es troba ocupada.
3. Durant l’any 2018 la situació del personal eventual ha estat la següent:
Primer trimestre:
Denominació

Adscripció funcional

Núm. de
places

Places
vacants

Places
ocupades

Assessor/a d’organització
i projectes

Serveis Generals

1

1

0

Denominació

Adscripció funcional

Núm. de
places

Places
vacants

Places
ocupades

Assessor/a d’organització
i projectes

Serveis Generals

1

1

0

Segon trimestre

Tercer trimestre

Denominació

Adscripció funcional

Núm. de
places

Places
vacants

Places
ocupades

Assessor/a d’organització
i projectes

Serveis Generals

1

0

1

FONAMENTS DE DRET:
 Article 104.bis, apartats 1,2,5 i 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Procedeix donar compte al Ple i publicar a la pàgina web de l’ajuntament de Torelló
aquesta informació.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats
a l’informe que precedeix.
I per a què així consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat per
ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, fent l’advertiment a què es refereix l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a
reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent.

