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MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2022
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1. Antecedents

1. En data 29 de març de 2022 es va aprovar per acord del Ple, la modificació de la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Montmeló per
l’any 2022, amb motiu, entre d’altres, de l’adopció de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat de conformitat amb les previsions legals establertes a la
Llei 20/2021, de 28 de desembre.
2. Mitjançant l’acord de modificació de plantilla, exposada al paràgraf anterior, es van
crear dues noves places de personal funcionari, corresponents a la sub-escala tècnica,
classe mitjana, plaça de treballador social.
3. Una d’aquestes places tenia com a fonament la internalització de les funcions de
treballador/a social amb personal propi, ja que des de l’abril de 2018 fins al desembre
de 2021, aquestes funcions havien estat prestades per la Corporació mitjançant un
Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal.
4. L’altra plaça ja existia a la plantilla de l’Ajuntament, però la seva naturalesa
jurídica era personal laboral en lloc d’estatutària. Cal dir que aquesta plaça era i és
ocupada per la senyora Montserrat Gallego des de del 03/04/2000, mitjançant contracte
interinitat fins a la cobertura reglamentària del lloc de treball. Per tant, i amb
motiu de donar compliment a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, es va preveure com a
mecanisme de consolidació de l’ocupació, el previst a la Disposició addicional sisena.
Així mateix i justament amb motiu del procés d’estabilització de plantilles es va
creure convenient la modificació del règim jurídic de l’esmentada plaça, i per tant la
seva nova creació com a plaça de caràcter estatutari.

2. Fonaments de Dret
Primer.- Potestat d’autoorganització de l’Administració.
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, preveu
la facultat de l’administració d’autoorganització, que ve referida fonamentalment a
la
facultat d’establir les seves pròpies estructures organitzatives. Per tant, la creació i/o
modificació de les places a la plantilla és consubstancial amb la potestat d’autoorganització.
Si bé és cert que per acord de ple del passat 29 de març de 2022 es va procedir a la
modificació de la plantilla en el sentit de modificar el règim jurídic de la
plaça de
treballador/a social i es va acordar classificar-la dins del personal funcionari, escala
administració especial, sub escala mitjana, aquesta Corporació ha advertit que es considera
innecessària aquesta modificació perquè està ocupada de forma interina des de fa 22 anys,
perquè el seu règim jurídic sempre ha estat personal laboral i perquè de conformitat amb el
procés d’estabilització la plaça romandrà en les mateixes condicions.
Per tant i amb empara en la potestat d’autoorganització d’aquesta administració, es modifica
la plantilla en el sentit següent:
S’amortitza una plaça de funcionari de l’escala administració especial, sub escala mitjana,
plaça de treballador/a social, existent a la plantilla de l’any 2022:
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Per tant, la plantilla queda, com segueix:
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Cal afegir que l’amortització de la plaça de personal funcionari de treballador social
comporta necessàriament el manteniment en la plantilla de la plaça treballador social del
personal laboral.
Segon.- En relació amb la plantilla.
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L’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que correspon a cada Corporació local l’aprovació anual, a través de pressupost, de la
plantilla, que haurà de contemplar tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual.
Aquest precepte preveu que les plantilles han de respondre als principis de racionalitat,
economia i eficiència i establir-se de conformitat amb l’ordenació general de l’economia,
sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter
general.
En aquest sentit, l’amortització de la plaça de treballador social respecta els principis de
racionalitat, economia i eficiència.
Tercer.- Competència per a l’aprovació de la plantilla.
L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu que l’aprovació de la plantilla és competència del ple.
Vist l’informe de l’assessora jurídica.
Vista la necessitat de manteniment de la plaça de treballador social del personal en règim
laboral.
Per tot l’exposat, el regidor de Govern i Economia proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció
dels següents,

A C O R D S

Primer.- APROVAR l’amortització de la següent plaça de personal funcionari, consistent en:
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Segon.- PUBLICAR aquest acord al BOPB, DOGC, al web municipal i al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament.

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
Signat: LLUÍS ESTEBAN GARCÍA
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)

APROVAT PER
PLE DE L'AJUNTAMENT
19 de juliol de 2022
LA SECRETÀRIA
(signat electrònicament)

