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Dilluns, 26 d'octubre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de les Corts

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'Ima.  Sra.  Regidora del  Districte  de Les Corts,  relatives al  règim de 
dedicació dels consellers i conselleres del Districte que, transcrites en la seva integritat, són del següent tenor literal:

1. 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 Les Corts  en la forma següent:

Dedicació plena.

- Sr. Jordi Castellana Gamisans (75%).
- Sr. Marc Faustino Vidal (75%).
- Sr. Albert Pérez Núñez (50%).
- Sr. Germán Prado Pérez (75%).

Dedicació ordinària.

- Sr. Xavier Cañigueral González.
- Sra. Míriam Casanova Domènech.
- Sr. Pau Guix Pérez.
- Sr. Carlos Hornero Sánchez.

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."

2. 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 del dia  
29 de juliol de 2015, dels Consellers i Conselleres del Districte de Les Corts  en la forma següent:

Dedicació parcial 75%.

- Sra. Àngels Ventura Gol.

Dedicació sense dedicació especial.

- Sra. Lídia Gàllego Andrés.
- Sr. Rodolf Mancho Iglesias.
- Sr. Èric Manzano Casalins.
- Sr. Matías Ramón Mediola.
- Sr. Cristian Sais Fetthauer.

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 parcial segons l'anterior relació."

3. 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 dels Consellers i Conselleres  
del Districte de Les Corts en la forma següent: C
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Dedicació exclusiva.

• Sr. Pau Guix Pérez (Conseller assistència a la Presidència).
• Sra. Míriam Casanova Domènech (Consellera dedicació exclusiva tasques coordinació general).

Dedicació parcial 75%.

• Sr. Xavier Cañigueral González.

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."

4. En data 8 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 de la consellera del Districte  
de Les Corts en la forma següent:

Dedicació exclusiva.

• Sra. Tatiana Guerrero Muñoz (funcions assignades a la consellera tècnica per l'article 27 de NRFD).

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 consellera del Districte amb dedicació  
exclusiva segons l'anterior relació."

Barcelona, 9 d'octubre de 2015
La secretària delegada, Meritxell Cusi Perez

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