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Personal – Cessaments
DECRET D'ALCALDIA ANY2020-26492 de 4 de desembre, pel qual es cessa
personal eventual del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya.

Decret.
Núm. Expedient: 2020 / 4313
Antecedents:
D'acord amb la petició del Grup Polític Municipal Junts per Catalunya, cal cessar el senyor
Marc Rodés Salanqueda, personal eventual, en lloc de treball d'assessor/a 5 adscrit al Grup
Polític, amb efectes 30 de novembre de 2020.
Fonaments jurídics:
Primer. L'article 12.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, disposa que el cessament del personal
eventual, en tot cas, es donarà quan es produeixi el de l'autoritat a la que presta la funció de
confiança o assessorament.
Segon. L'article 52.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona, estableix que el cessament del personal eventual correspon a l'alcalde o alcaldessa
que n'ha de donar compte al Consell Municipal.
Tercer. L'article 304 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, estipula que el personal eventual cessa
automàticament quan es produeix el cessament o l'expiració del mandat de l'autoritat per a la
qual presta la funció de confiança o d'assessorament.
Per tot l'exposat anteriorment, l'Alcaldessa, en ús de les facultats conferides per l'article 13è
de la Carta de Barcelona, resol:
Cessar el senyor Marc Rodés Salanqueda, personal eventual, del lloc de treball d'Assessor/a
5, adscrit al Grup Polític Municipal Junts per Catalunya, amb efectes 30 de novembre de
2020.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció en la pròxima sessió que se celebri.

Barcelona, 4 de desembre de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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