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Ref.: 2019/9012/2 - Aprovació Nomenament del personal eventual de l'Ajuntament -76-

En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim
Local de Catalunya, 12 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de d0 d’octubre i 23.3. del ROM, aquest Ajuntament ha procedit a la
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, mitjançant
acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el passat dia 2 de juliol de 2019, en el qual
s’han incorporat dos llocs de personal eventual d’assessorament especial als Grups polítics,
sota la denominació d’Assessors de Grup municipals.
Atès que en aquests moments es troba vacant un d’aquest lloc de personal
eventual i que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del Reglament
de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per Decret 214/1990, de 30
de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia el nomenament de les persones que hagin d'ocupar
els llocs de treball de personal eventual creats pel Ple de la Corporació.
Atès que en data 16 de setembre passat ha tingut entrada en el Registre General
d’aquest Ajuntament - RE núm. 32.957 - un escrit de la Portaveu del Grup municipal
PODEMOS, sol·licitant el nomenament de la senyora Laura Canela Guill, com a nova assessora
d’aquest Grup, amb efectes del proper dia 1 d’octubre.
Per tot això, aquesta Alcaldia, vista la proposta efectuada per la Portaveu del Grup
municipal de PODEMOS, en conformitat amb el que disposa l’article 104.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en ús de les atribucions que em
confereix l’article 22.2.2 del ROM,
HA RESOLT
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 1
d’octubre de 2019, a la persona que a continuació es relaciona, per ocupar el lloc de treball que
així mateix s'especifica:

CÀRREC
Assessora del Grup
Municipal PODEMOS

RETRIBUCIÓ

36.720,29 €

NOM I COGNOM

Laura Canela Guill
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Segon.- Establir per aquest lloc de treball la dedicació i descripció que consta en
la part dispositiva de l'acord plenari de 2 de juliol de 2019, pel qual es va aprovar la relació de
llocs de treball del personal eventual d'aquesta Corporació.
Tercer.- Notificar aquest Decret al Grup municipal de PODEMOS, a la senyora
Laura Canela Guill i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu
coneixement i efectes.
Quart.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del
que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes exigits per
l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i per l’article 10 del Reglament de personal al
servei de les Entitats Locals de Catalunya.
En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica
municipal el contingut d’aquesta resolució, donant així compliment a les obligacions de
publicitat previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del 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 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera
sessió que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del ROM, en
concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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