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Dilluns, 26 d'octubre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Andreu

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 Sant Andreu, relatives al règim de 
dedicació dels consellers i conselleres del Districte que, transcrites en la seva integritat, són del següent tenor literal:

En data 30/07/2015:

"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 Sant Andreu en la forma següent:

Dedicació ordinària:

Josep Alberjón Fumanal.
Iván Altimira Miralles.
José María Fanlo Ruiz.
Enric Fernández-Velilla Ceprià.
Maria Ximena Gadea Pintos.
Jordi Gimeno Pérez.
Arantzazu González Campo.
Elvira Juncosa i Román.
Felipe López-Aranguren.
Joaquim Pañart Sánchez.
Blanca Port Gimeno.
Carlos Rodríguez i Escuredo.
Marcos Rodríguez Hernández.
Mª del Carmen Santana González.
Anna Satorra Sansano.
Josep Vilà i Servià."

En data 10/09/2015:

"MODIFICAR  la  Resolució  de  data  30  de  juliol  de  2015,  d'establiment  del  règim  de  dedicació  dels  Consellers  i 
Conselleres del Districte de Sant Andreu en la forma següent:

A. Dedicació exclusiva.

• Jesús López Fernández (GMDBComú-E), com a conseller de l'article 27 NRFD, amb efectes 10 de setembre de 2015.

• Blanca Port Gimeno (GMDBComú-E), com a consellera de dedicació exclusiva membre de la Comissió de Govern,  
amb efectes 15 de setembre de 2015.

• Carlos Rodríguez i  Escuredo (GMDERC-AM), com a conseller  d'assistència a la Presidència,  amb efectes 15 de 
setembre de 2015.

B. Dedicació parcial (75%).

• Felipe López-Aranguren (GMDBComú-E), amb efectes 1 de setembre de 2015.
• Joaquim Pañart Sánchez (GMDERC-AM), amb efectes 1 de setembre de 2015.
• Maria Ximena Gadea Pintos (GMDCIU), amb efectes 15 de setembre de 2015.

C. Sense dedicació especial.

• Josep Alberjón Fumanal (GMDBComú-E).
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• Iván Altimira Miralles (GMCUP-PA).
• José María Fanlo Ruiz (GMDBComú-E).
• Enric Fernández-Velilla Ceprià (GMDPSC).
• Jordi Gimeno Pérez (GMDBComú-E).
• Arantzazu González Campo (GMDPSC).
• Elvira Juncosa i Román (GMDBComú-E).
• Roger Mestre i Fàbregas (GMDCIU).
• Marcos Rodríguez Hernández (GMDC'S).
• Mª del Carmen Santana González (GMDPP).
• Anna Satorra Sansano (GMDCIU).
• Josep Vilà i Servià (GMDCIU).

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.

DISPOSAR la  publicació  d'aquesta resolució  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  i  a  la  seu electrònica municipal,  de 
conformitat amb allò establert a l'article 17.5 de les Normes reguladores de funcionament dels districtes.

DONAR COMPTE de la present resolució al Consell de Districte en la propera sessió plenària que celebri."

En data 29/09/2015:

"MODIFICAR la Resolució de data 10 de setembre de 2015, d'establiment del règim de dedicació dels Consellers i 
Conselleres  del  Districte  de  Sant  Andreu  en  la  forma  següent  i  exclusivament  pel  que  fa  als  consellers  que 
s'especifiquen a continuació, que passen de no tenir dedicació especial a tenir dedicació parcial (75%), amb efectes d'1  
d'octubre de 2015:

• Iván Altimira Miralles (GMCUP-PA).
• Marcos Rodríguez Hernández (GMDC'S).

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 afectats.

DISPOSAR la  publicació  d'aquesta resolució  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  i  a  la  seu electrònica municipal,  de 
conformitat amb allò establert a l'article 17.5 de les Normes reguladores de funcionament dels districtes.

DONAR COMPTE de la present resolució al Consell de Districte en la propera sessió plenària que celebri."

Barcelona, 15 d'octubre de 2015
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria (p. d. de data 17 de desembre de 2012), Josep Manel Medrano i  
Molina 

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