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DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
7859/2018, DE 7 DE NOVEMBRE, I 8060/2018, DE 13 DE NOVEMBRE RELATIU AL
CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL I ESMENA D’ERROR MATERIAL,
RESPECTIVAMENT.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la Comissió Permanent de
Presidència, DONA COMPTE AL PLE dels Decrets de l’Alcaldia números 7859/2018, de 7
de novembre, i 8060/2018, de 13 de novembre relatiu al cessament de personal eventual i
esmena d’error material, respectivament.
El text del Decret 7859/2018, de 7 de novembre, amb l’esmena incorporada per rectificació
d’error continguda al Decret 8060/2018, de 13 de novembre, queda com segueix:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A JAVIER BARREÑA FLORES COM
A PERSONAL EVENTUAL.
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 10.368/2016 de data 15 de desembre es va nomenar
entre d’altres, com a personal eventual a Javier Barreña Flores, com Assessor/a de Grup
Municipal.
Atès que el grup municipal del Partit Popular de l’Hospitalet, en data 5 de novembre de
2018, ha sol·licitat el cessament del senyor Javier Barreña Flores, com a personal eventual
amb efectes 7 de novembre de 2018.
Atès que l’article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a l’Alcalde o President
de l’Entitat Local corresponent.
Atès que l’article 10.2 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que el cessament d’aquest
personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu. Aquesta
atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde o president de l’entitat del qual s’ha de
donar compte al Ple.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO
Primer.- CESSAR, amb efectes del dia 7 de novembre de 2018, a Javier Barreña Flores del
seu càrrec d’Assessor/a de Grup Municipal, (del grup polític municipal del Partit Popular),
com a personal eventual.
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Segon.- En conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants en la plantilla de
personal eventual, els llocs de treball següents:
 1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
 2 llocs d’Assessor/a grups municipals
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes oportuns.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el BOPB i el DOGC, en compliment del que es disposa
l’art. 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.
Cinquè.- NOTIFICAR el present decret a la persona interessada, a l’Alcaldia- Presidència, a
la Gerència Municipal, al grup municipal (Partit Popular), a la Secretaria General, a la
Intervenció General, a la Tresoreria, al servei de Recursos Humans i als grups municipals
als efectes legals oportuns.”

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
L'Alcaldessa-Presidenta

Núria Marín Martínez

