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DECRET D'ALCALDIA

Ref.: 2019/9012/2 - Aprovació Nomenament del personal eventual de l'Ajuntament -76.2

76.2 . Personal eventual. Cessament assessor PODEMOS

Mitjançant Decret número 2718/2019 de data 15 de juliol, i a proposta de la
Portaveu del Grup municipal PODEMOS, aquesta Alcaldia va procedir a nomenar al senyor
Marcos Galante Navarro com assessor d’aquest Grup municipal, en qualitat de personal
eventual d’aquest Ajuntament i en conformitat amb les previsions establertes a l’acord plenari
de data 2 de juliol de 2019, pel qual es va determinar el nombre, característiques i retribucions
del personal eventual municipal.
Atès que en data 4 de setembre d’enguany (RE 31.608) ha tingut entrada en el
Registre General d’aquest Ajuntament un escrit de la Portaveu del Grup municipal PODEMOS,
senyora Carmen López Alvárez, sol·licitant el cessament del senyor Marcos Galante Navarro
com assessor del seu Grup municipal amb efectes del dia 9 de setembre de 2019, per raons de
pèrdua de confiança.
Per tot això, aquesta Presidència, 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 legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar la petició efectuada per la Portaveu del Grup municipal
PODEMOS, senyora Carmen López Alvárez i, en conseqüència, cessar al senyor Marcos
Galante Navarro com assessor d’aquest Grup municipal amb efectes del dia 9 de setembre de
2019, per raons de pèrdua de confiança, i donar-li de baixa a tots els efectes com a personal al
servei d’aquest Ajuntament.
Segon.- Notificar aquest Decret al Grup municipal PODEMOS, al senyor Marcos
Galante Navarro i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu coneixement i
efectes.
Tercer.-Publicar aquest cessament 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
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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.
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera
sessió extraordinària 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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