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Mitjançant Decret de Presidència núm. 2019/530, de data 23 de setembre de 2019,
modificat per Decret de Presidència núm. 2019/532, de data 25 de setembre de 2019,
es va nomenar com a personal eventual el senyor MARC SERENA ESPEITX com a
administratiu del grup Unides Podem, a 3/4 de jornada, amb efectes de dia 24 de
setembre de 2019, amb una retribució bruta anual de 19.501,60 euros i amb les
tasques de tramitació i gestió administrativa, com ara recepció i despatx de la
correspondència dirigida al grup polític o als consellers que l'integren, tramitació de
documents, organització de fitxer i arxius, preparació i tramitació d'escrits del grup i
resta de tasques administratives necessàries per al bon funcionament del grup i de
suport administratiu als conseller que l'integren.
Marc Serena Espeitx presenta escrit, amb registre d'entrada núm. GE/028888/2021 de
19 de novembre de 2021, en el qual exposa que el Consell Insular de Menorca li ha
ofert una plaça d'administratiu com a funcionari, que actualment és l'administratiu del
grup polític d'Unides Podem des del setembre de l'any 2019, i comunica la seva
renuncia, amb efectes de dia 30 de novembre de 2021, a n'aquesta plaça per poder
acceptar l'ofertada com a funcionari interí.
D'acord amb l'establert a l'article 104.2 de la LRBRL, el nomenament i cessament del
personal eventual és lliure i correspon a la presidència de la corporació.
En exercici de les competències atribuïdes per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, RESOLC:
PRIMER. Cessar com a personal eventual el senyor MARC SERENA ESPEITX com a
administratiu del grup polític Unides Podem, a 3/4 de jornada, amb efectes de dia 30
de novembre de 2021.
SEGON. Agrair al senyor Marc Serena Espeitx els bons serveis prestats en el
desenvolupament del seu càrrec.
TERCER. Disposar la publicació del cessament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
de conformitat amb l’establert a l’article 20 de la LFPCAIB i l’article 104.3 de la LRBRL
i notificar-ho a les persones interessades.

Maó, a la data de la signatura electrònica del present document
Per delegació de la presidenta,
La secretària
Rosa Salord Oleo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)
Rosa Salord Oleo
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