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Divendres, 23 d'octubre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de l'Eixample

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'Ilm. Sr. Regidor del Districte de l'Eixample, relatives al règim de dedicació 
dels consellers i conselleres del Districte que, transcrites en la seva integritat, són del següent tenor literal:

En data 29/07/2015:

"ESTABLIR de conformitat amb allò establert a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes 
i amb efectes a partir del dia 29 de juliol de 2015, el règim de dedicació dels Consellers i Conselleres del Districte de  
l'Eixample en la forma següent:

Dedicació exclusiva:

Dedicació plena:

- Sra. Eulàlia Corbella Cervelló.
- Sr. Joan Rodríguez Portell.
- Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol.
- Sr. Joan Ramon Riera Alemany.
- Sr. Oscar Zayas Sadaba.

Dedicació ordinària:

- Sr. Laia Canet i Sarri.
- Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós.
- Sra. Cristina Caballer i Ferrater.
- Sr. Josep Lluis Soldevilla Cabau.
- Sr. Xavier de Gispert Díez.
- Sra. Isabel Pallejà Milà.
- Sr. Carles Albert Ortega Alemany.
- Sr. Francesc Magrinyà Torner.
- Sra. Carme Méndez i Bota.
- Sr. Jordi Matas Vilà.
- Sr. Jordi Oliver Solà.
- Sra. Tània Rafí i Galindo.
- Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo.
- Sr. Alejandro Muñoz Mateos.
- Sr. Roger Bujons i Tomàs.
- Sra. Anna Serra Bienvenido.

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 de  la  Seguretat  Social  als  Consellers  i  Conselleres  del  Districte  amb 
dedicació plena segons l'anterior relació."

En data 1/09/2015:

"ESTABLIR de conformitat amb allò establert a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes 
i amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2015, el règim de dedicació parcial i exclusiva, dels següents Consellers i 
Conselleres del Districte de l'Eixample:

Dedicació parcial (75%):

- Sra. Tània Rafí i Galindo. C
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Divendres, 23 d'octubre de 2015

Dedicació exclusiva:

- Eduard Cuscó Puigdellívol, per a l'exercici de les funcions d'assistència a la Presidència del Consell.

ACLARIR en relació als Consellers i Conselleres respecte dels quals es va establir el règim de dedicació plena (parcial) 
a partir del 29 de juliol, que aquesta dedicació ho és al percentatge del 75%.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients segons l'anterior relació.

ESTABLIR de conformitat amb allò establert a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes i 
amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2015, el règim de dedicació exclusiva, del Conseller del Districte de 
l'Eixample  Sr.  Carles  Albert  Ortega Alemany,  per  a  l'exercici  de  tasques  de  coordinació  general  dels  consellers  i 
conselleres de Districte del Grup CiU en el conjunt de la ciutat.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients."

En data 8/09/2015:

"ESTABLIR de conformitat amb allò establert a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes 
i amb efectes a partir del dia 8 de setembre de 2015, el règim de dedicació exclusiva, del Conseller del Districte de 
l'Eixample Sr. Antoni Coll  Tort,  per a l'exercici de les funcions assignades al Conseller tècnic per l'article 27 de les 
NRFD.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients."

En data 15/09/2015:

"ESTABLIR de conformitat amb allò establert a l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes 
i amb efectes a partir del dia 15 de setembre de 2015, el règim de dedicació exclusiva, del Conseller que forma part de 
la Comissió de Govern del Districte de l'Eixample, Sr. Jordi Matas Vilà.

DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la realització dels 
tràmits adients."

Barcelona, 14 d'octubre de 2015
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Ana García Cachafeiro

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