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Ref:  AR/ab 
Departament: SECRETARIA GENERAL 
Número d’expedient: G0192019000017 
Número de registre: X2019011354 
Assumpte: Acordar el cessament de personal directiu (Cap Departament de Comunicació) 

G0192019000017 

 
MOCIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2019, va determinar  el 
nombre, característiques i retribucions del personal eventual directiu, que serà nomenat 
a proposta de l’Alcaldia, per acord del Ple de l’Ajuntament i està subjecte a les causes 
d’incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres de la Corporació 
 
En aquest mateix Ple celebrat el dia 1 de juliol de 2019, es va nomenar a la Sra. 
Conxita Montoro Cortés, com a personal eventual directiu, per ocupar el lloc de treball 
de Cap Departament de Comunicació, inclòs en la plantilla i catàleg de llocs de treball. 
 
S’ha emès informe per part d’Alcaldia,  en el que indica que la comunicació ha passat 
de ser un model informatiu i unidireccional a un model participatiu on la informació 
circula en totes direccions amb la seva importància en matèries con són la 
transparència, l’ètica pública, les dades obertes i la participació i col·laboració 
ciutadana. Per aquest motiu des de l’equip de govern es valora que cal iniciar una 
nova etapa al Departament de Comunicació, reforçant l’estratègia de comunicació de 
l’Ajuntament per tal que aquesta sigui proactiva, amb argumentaris que identifiquin 
l’acció de govern, planificada i amb criteris narratius. També cal una actualització de 
les diverses publicacions que genera la institució, xarxes socials i la pàgina web; així 
com un disseny i gestió de l’estratègia de comunicació de la institució i l’elaboració 
d’un nou Pla de Comunicació que contempli tots aquests aspectes. Per afrontar 
aquest nous reptes, l’Equip de Govern i la Sra. Montoro com a Cap de Comunicació, 
han coincidit en què aquesta nova etapa implica un lideratge amb d’altres habilitats 
per al Departament de Comunicació, i per això procedeix el cessament de la Conxita 
Montoro Cortés de les seves funcions. 
 
Atès que el Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic contempla la figura de personal eventual i del 
personal directiu que està pendent de desenvolupament sent d’aplicació la normativa 
vigent, en tant, no s’oposi a lo disposat en el referit Estatut. 
  
Vist el que disposa l’article 104  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i article 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així 
com l’article 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal de les Entitats locals i l’article 129 de Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) que correspon al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’alcalde o 
alcaldessa, el nomenament i separació dels professionals que ocupin llocs directius, així 
com la determinació de les seves respectives atribucions, funcions i retribucions, prèvia 
aprovació del número, la denominació i característiques, en els corresponents 
instruments d’ordenació i gestió organitzatius, i expressament en la plantilla, catàleg o 
relació de llocs de treball i organigrames. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència, fent ús de les atribucions que legalment 
tinc conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Acordar el cessament de la Sra. Conxita Montoro Cortés, com a personal 
eventual  directiu, del lloc de treball de Cap Departament de Comunicació, a partir del dia 
1 de desembre de 2019, amb l’agraïment pels serveis prestats en les responsabilitats 
assumides en el lloc de treball que ha ocupat. 
 
SEGON.-  De conformitat amb allò que disposa l’article 111 del  Reglament Orgànic 
Municipal,  amb motiu del seu cessament haurà de presentar les Declaracions de 
Béns Patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i d’activitats, segons el 
models aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2011, 
que s’adjunten. 
 
TERCER. Donar de baixa a la Seguretat Social, procedint a la liquidació que 
correspongui, a la Sra. Conxita Montoro Cortés,  amb efectes com últim dia d’alta, el 
dia 30 de novembre de 2019. 
 
QUART.  Comunicar aquest acord a les persones interessades, al Departament de 
Recursos Humans i als Departaments d’Intervenció, Tresoreria i Serveis Econòmics 
 
 
 

L'alcaldessa presidenta 
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