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Dilluns, 2 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó

EDICTE

Per tal de donar compliment a allò establert a l'art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, es procedeix a efectuar la publicació del text íntegre de les següents resolucions d'assignació del règim de 
dedicació dels consellers del Districte d'Horta-Guinardó de l'Ajuntament de Barcelona:

"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 30 de maig de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 142 
corresponent al dia 13 de juny de 2008), la Regidora de Districte que sotasigna dicta la següent:

RESOLUCIÓ

ESTABLIR, de conformitat amb allò establert 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 d'Horta-Guinardó en la forma següent:

Dedicació exclusiva:

Víctor Valls Andrés (GMBComú-E).

Dedicació plena:

Al 75% Susanna Porcar Portela (GMDCiU).
Al 75% Julia Calonge Coch (GMC's).
Al 50% Xavi Reig Robledo (GMERC-AM).
Al 75% Núria Carmona Cardoso (GMPSC-CP).
Al 50% Manuel Conde García (GMPP).

Dedicació ordinària:

Carolina Porta Pacín (GMBComú-E).
Fernando Marín Blanco (GMBComú-E).
Elsa Plaza Müller (GMBComú-E).
Joan Cela Ollé (Bcomú-E).
Albert Pérez Garro (GMCiU).
Roser Nogués Alonso (GMCiU).
Gonzalo Puelles García (GMCiU).
Nicolás Ortiz Cuevas (GMC's).
Raül Barahona Ferré (GMERC-AM).
Núria Galan Orriols (GMPSC-CP).
Carlos Torrubiano Blanco (GMPP).
Ariadna Gàlvez Rifà (GMCUP-PA).

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 del Districte amb dedicació 
exclusiva i plena segons l'anterior relació.

Barcelona, 29 de juliol de 2015.- La regidora de Districte, Mercedes Vidal Lago."

"ASSIGNACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ ALS CONSELLERS DE DISTRICTE

El Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2015 va acordar:

"Aprovar inicialment  la modificació dels articles 17.4,  17.5 i  18.2 de les Normes reguladores de funcionament  dels 
Districtes  (aprovades  definitivament  per  acord  del  Plenari  del  Consell  municipal  del  28  de  setembre  de  2001  i  C
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modificades, pel que fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 20 de maig de 2008), per tal d'establir una nova  
regulació dels règims de dedicació dels consellers i conselleres de Districte; SOTMETRE-LA a informació pública per un 
termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal; i TENIR-LA PER 
APROVADA DEFINITIVAMENT en el supòsit que no es presentin al·legacions".

L'esmentat acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 15 de juliol de 2015.

Havent finalitzat el termini d'informació pública sense que s'haguessin formulat al·legacions, i segons la pròpia previsió 
continguda en el referit acord, l'aprovació ha esdevingut definitiva i, per tant, s'ha procedit a fer la publicació íntegra dels 
preceptes modificats de les Normes reguladores de funcionament dels Districtes en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del 25 d'agost de 2015 a efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb allò establert a l'article  
178.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, en relació a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

En la mateixa sessió del Consell Municipal del dia 14 de juliol de 2015 es van adoptar els acords sobre dedicacions, 
retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels consellers i conselleres de Districte. 
Els  citats  acords,  en el  seu  apartat  tercer  relatiu  al  règim de dedicació  dels  consellers  i  conselleres  de districte  i 
concretament en el punt tercer del mateix s'establia el següent:

"A l'entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en aquesta mateixa sessió, les dedicacions 
dels consellers i conselleres de Districte seran assignades pels respectius Regidors/es de Districte en la forma següent:

a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits i distribució:

- Un conseller o consellera per a l'exercici de les funcions assignades al conseller/a tècnic/a per l'article 27 NRFD.

- Un conseller o consellera per a l'exercici de les funcions d'assistència a la Presidència del Consell.

- Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del Districte.

- Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a consellers o conselleres de cadascun dels Grups 
Municipals constituïts en el Consistori, per a l'exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de 
Districte del Grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat.

b) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels Grups municipals. En aquest règim de 
dedicació s'aplicaran els percentatges del 75%, 50% o 25% de dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció de les correlatives retribucions.

c) La resta de Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense dedicació especial".

En data 29 de juliol de 2015 la Regidora del Districte (i, per tant, abans de l'aprovació definitiva de la modificació dels 
citats articles), vista la proposta formulada pel Grup Municipal i de conformitat amb allò disposat a l'article 17.4 de les 
Normes reguladores del funcionament dels Districtes, va resoldre establir el règim de dedicació ordinària a la consellera 
Núria Galán Orriols.

Per indicació del grup municipal del PSC-CP es sol·licita un canvi de dedicació de la consellera Núria Galan Orriols a 
dedicació parcial del 75%.

Per tot l'indicat amb anterioritat, vista la proposta del grup municipal del PSC-CP i de conformitat amb allò disposat a 
l'article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes amb la redacció resultant de les modificacions 
publicades al  Butlletí  Oficial de la Província de Barcelona del dia 25 d'agost de 2015, la Regidora de Districte que 
sotasigna dicta la següent:

RESOLUCIÓ

"ESTABLIR, de conformitat amb allò establert 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 parcial del 75%, a la Sra. 
Núria Galán Orriols (GMPSC-CP) i amb efectes de data d'avui.

DEIXAR sense efecte el règim de dedicació establert per resolució de la Regidora del Districte de 29 de juliol de 2015 
només respecte la consellera Núria GALÁN ORRIOLS del GMPSC-CP. C
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i 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.

Barcelona, 1 d'octubre de 2015.- La regidora de Districte, Mercedes Vidal Lago."

"ASSIGNACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ ALS CONSELLERS DE DISTRICTE

El Plenari del Consell Municipal, en la seva sessió celebrada el dia 14 de juliol de 2015 va acordar:

"Aprovar inicialment  la modificació dels articles 17.4,  17.5 i  18.2 de les Normes reguladores de funcionament  dels 
Districtes  (aprovades  definitivament  per  acord  del  Plenari  del  Consell  municipal  del  28  de  setembre  de  2001  i  
modificades, pel que fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 20 de maig de 2008), per tal d'establir una nova  
regulació dels règims de dedicació dels consellers i conselleres de Districte; SOTMETRE-LA a informació pública per un 
termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal; i TENIR-LA PER 
APROVADA DEFINITIVAMENT en el supòsit que no es presentin al·legacions".

L'esmentat acord fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 15 de juliol de 2015.

Havent finalitzat el termini d'informació pública sense que s'haguessin formulat al·legacions, i segons la pròpia previsió 
continguda en el referit acord, l'aprovació ha esdevingut definitiva i, per tant, s'ha procedit a fer la publicació íntegra dels 
preceptes modificats de les Normes reguladores de funcionament dels Districtes en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del 25 d'agost de 2015 a efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb allò establert a l'article  
178.2 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, en relació a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

En la mateixa sessió del Consell Municipal del dia 14 de juliol de 2015 es van adoptar els acords sobre dedicacions, 
retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels consellers i conselleres de Districte. 
Els  citats  acords,  en el  seu  apartat  tercer  relatiu  al  règim de dedicació  dels  consellers  i  conselleres  de districte  i 
concretament en el punt tercer del mateix s'establia el següent:

"A l'entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en aquesta mateixa sessió, les dedicacions 
dels consellers i conselleres de Districte seran assignades pels respectius Regidors/es de Districte en la forma següent:

d) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits i distribució:

- Un conseller o consellera per a l'exercici de les funcions assignades al conseller/a tècnic/a per l'article 27 NRFD.

- Un conseller o consellera per a l'exercici de les funcions d'assistència a la Presidència del Consell.

- Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del Districte.

- Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a consellers o conselleres de cadascun dels Grups 
Municipals constituïts en el Consistori, per a l'exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de 
Districte del Grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat.

e) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels Grups municipals. En aquest règim de 
dedicació s'aplicaran els percentatges del 75%, 50% o 25% de dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció de les correlatives retribucions.

f) La resta de Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense dedicació especial".

En data 29 de juliol de 2015 la Regidora del Districte (i, per tant, abans de l'aprovació definitiva de la modificació dels 
citats articles), 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,  va  resoldre  establir  el  règim de  dedicació  dels  consellers  i 
conselleres del districte d'Horta-Guinardó en la forma següent:

Dedicació exclusiva:

Víctor Valls Andrés (GMBComú-E).

Dedicació plena:

Al 75% Susanna Porcar Portela (GMDCiU).
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Al 75% Julia Calonge Coch (GMC's).
Al 50% Xavi Reig Robledo (GMERC-AM).
Al 75% Núria Carmona Cardoso (GMPSC-CP).
Al 50% Manuel Conde García (GMPP).

Dedicació ordinària:

Carolina Porta Pacín (GMBComú-E).
Fernando Marín Blanco (GMBComú-E).
Elsa Plaza Müller (GMBComú-E).
Joan Cela Ollé (Bcomú-E).
Albert Pérez Garro (GMCiU).
Roser Nogués Alonso (GMCiU).
Gonzalo Puelles García (GMCiU).
Nicolás Ortiz Cuevas (GMC's).
Raül Barahona Ferré (GMERC-AM).
Núria Galan Orriols (GMPSC-CP).
Carlos Torrubiano Blanco (GMPP).
Ariadna Gàlvez Rifà (GMCUP-PA).

L'Alcaldessa ha disposat en data 2 de setembre de 2015 nomenar –de conformitat amb l'article 16 de les Normes 
reguladores de funcionament dels districtes, i en ús de les atribucions conferides per l'article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona- membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó el Sr. Pau González Val (BComú-E).

En data d'avui dia 10 de setembre de 2015 el conseller Pau González Val ha pres possessió del càrrec davant de la 
Regidora Del Districte.

Per tot l'indicat amb anterioritat, vista la proposta dels grups municipals i de conformitat amb allò disposat a l'article 17.4 
de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes amb la redacció resultant de les modificacions publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 25 d'agost de 2015, la Regidora de Districte que sotasigna dicta la 
següent:

RESOLUCIÓ

"ESTABLIR, de conformitat amb allò establert 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 següents Consellers i 
Conselleres del Districte d'Horta-Guinardó en la forma següent:

Dedicació exclusiva:

Pau González Val (GMBComú-E), per a l'exercici de les funcions assignades al conseller tècnic per l'article 27 de les  
Normes reguladores de funcionament dels districtes i amb efectes a partir del dia de la seva presa de possessió, avui 
dia 10 de setembre de 2015.

Núria Carmona Cardoso (GMPSC-CP), per a l'exercici de les funcions d'assistència a la Presidència del Consell i amb 
efectes a partir d'avui dia 10 de setembre de 2015.

DEIXAR sense efecte el règim de dedicació establert per resolució de la Regidora del Districte de 29 de juliol de 2015 
només respecte la consellera Núria Carmona Cardoso del GMPSC-CP.

I 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 del Districte amb dedicació 
exclusiva segons l'anterior relació.

Barcelona, 10 de setembre de 2015.- La regidora de Districte, Mercedes Vidal Lago."

Barcelona, 20 d'octubre de 2015
El secretari general, p. d. de data 1 de juny de 2001, la cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Núria 
Munell i Casadesús

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