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Divendres, 23 d'octubre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Gràcia

ANUNCI

En compliment d'allò disposat a l'article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local, es fan públiques les resolucions 
dictades en les dates que s'especifiquen per l'Im. Sr. Regidor del Districte de Gràcia, relatives al règim de dedicació dels 
consellers i conselleres del Districte que, transcrites en la seva integritat, són del següent tenor literal:

En data 29 de juliol de 2015:

"ESTABLIR, de conformitat amb allò disposat a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes 
i a l'acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015, el règim de dedicació, amb efectes a partir del dia  
29 de juliol de 2015, dels consellers i conselleres del Districte de Gràcia en la forma següent:

Dedicació exclusiva.

Dedicació plena.

Sr. Robert Soro i García (75 %).
Sr. Esteve Suñé Daniel (75 %).
Sra. Alba Metge i Climent (50 %).
Sr. Quim Serra Toro (75 %).
Sr. Luis Calonge Coch (75 %).
Sr. Alberto Lacasta Huelin (75 %).
Sr. Miguel Raposo Riesco (75 %).

Dedicació ordinària.

Sra. Clara Furriols Espona.
Sra. Marta Duñach Masjuan.
Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo.
Sra. Berta Clemente Net.
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez.
Sra. Sílvia Manzano Quintana.
Sr. Jordi Daura Molins.
Sra. Núria Pi i Martínez.
Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients per donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social als consellers i conselleres del Districte amb 
dedicació exclusiva i plena segons l'anterior relació."

En data 2 de setembre de 2015:

"ESTABLIR, de conformitat amb allò disposat a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes 
i a l'acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015, el règim de dedicació, amb efectes a partir de la  
data de la present resolució, dels consellers i conselleres del Districte de Gràcia en la forma següent:

Dedicació exclusiva.

Sr. Eduard Balsebre Olaya.
Sr. Robert Soro García.

Dedicació parcial.

Sra. Àngels Tomàs i Gonzalo (75 %).
Sr. Esteve Suñé Daniel (75 %).
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Sra. Alba Metge i Climent (50 %).
Sr. Quim Serra Toro (75 %).
Sr. Luis Calonge Coch (75 %).
Sr. Alberto Lacasta Huelin (75 %).
Sr. Miguel Raposo Riesco (75 %).

Sense dedicació especial.

Sra. Clara Furriols Espona.
Sra. Marta Duñach Masjuan.
Sra. Berta Clemente Net.
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez.
Sra. Sílvia Manzano Quintana.
Sr. Jordi Daura Molins.
Sra. Núria Pi i Martínez.
Sra. Maria Antònia Arnau Puigvert.

DEIXAR SENSE EFECTE, la resolució del regidor de Districte de 29 de juliol de 2015 que establia el règim de dedicació 
vigent fins ara.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients per donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social als consellers i conselleres del Districte amb 
dedicació exclusiva i parcial segons l'anterior relació."

En data 5 d'octubre de 2015:

"RECTIFICAR la resolució del regidor del Districte de 2 de setembre de 2015 que estableix el règim de dedicació dels 
consellers i consellers del Districte de Gràcia, en el sentit que la vigència del règim de dedicació parcial del 75% de la 
senyora Àngels Tomàs Gonzalo ho sigui des de la data de la present resolució.

MANTENIR la resta de dedicacions i vigències establertes en la resolució de 2 de setembre de 2015.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients per donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social a la senyora Àngels Tomàs i Gonzalo com la 
consellera Districte amb dedicació parcial amb efectes des de la data de la present resolució."

Barcelona, 14 d'octubre de 2015
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Rufino García Pérez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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