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Dilluns, 26 d'octubre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Nou Barris

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

En data 17/09/2015:

"Vista la proposta formulada pels Grups Municipals i de conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes 
reguladores del funcionament dels Districtes, en la seva redacció resultant de la modificació aprovada definitivament per 
acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 
de juliol de 20015), la Regidora de Districte que sotasigna dicta la següent:

RESOLUCIÓ

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 els efectes i percentatges  
que es determinen a continuació, dels Consellers i Conselleres del Districte de Nou Barris en la forma següent:

Dedicació exclusiva

- Manuel Cubero Argente.
- Carlos Izquierdo Lázaro per l’article 27 NRFD.
- Luis Ignacio Ruiz Gandullo, com a assessor de la presidència del consell del Districte de Nou Barris amb  efectes 
8/10/2015.

Dedicació plena

- Carolina Recio Caceres al 75% amb efectes de 29 de juliol de 2015.
- Natividad Sanjurjo Golpe al 75% amb efectes de 29 de juliol de 2015.
- Adrià Ventura Ramos al 75% amb efectes de 29 de juliol de 2015.
- Javier Barreña Flores al 75% amb efectes de 1 de setembre de 2015.
- Núria Gaig Jané al 75% amb efectes de 17 de setembre de 2015.

Dedicació ordinària

- Felix Cogolludo Gamboa.
- Jennifer Coronado Ortega.
- Xavier Fillol Guimerà.
- Esther Flaquer Garcia.
- Gabriel Jose Garcia Duarte.
- Mario Garcia Gómez.
- Francisco Garcia Ortiz.
- Juan Medina Rodríguez.
- Àngels Rabadà Núñez.
- Joaquim Sangrà i Morer.
- Antoni Tallada Martínez.

DONAR TRASLLAT d’aquesta nova 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 08/10/2015:
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Barcelona, 14 d’octubre de 2015
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Ricardo Fernández Aranda

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