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Dilluns, 2 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc

ANUNCI

En compliment d'allò disposat a l'article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local, es fan públiques les resolucions 
dictades en les dates que s'especifiquen per l'Im. Sr. Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, 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 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 Sants-Montjuïc en la forma següent: 

Dedicació exclusiva

- Sra. Esther Pérez Sorribas

Dedicació plena

- Sra. Carolina López García, en règim de 75%.
- Sr. Jordi Fexas Massanés, en règim de 75%.
- Sr. Sergi Sarri Camargo, en règim de 75%.

Dedicació ordinària

- Sr. Domingo de Guzmán Alonso Chapa
- Sra. Marta Alonso Izquierdo
- Sra. Àngels Boix Junyent
- Sr. José Antonio Calleja Clavero
- Sr. Albert Deusedes Perelló
- Sr. Carles Domingo Díaz
- Sra. Núria Izquierdo Simó
- Sr. Angel Federico Lao Peña
- Sra. Georgina Lázaro Fontanet
- Sra. Maria Lluïsa Pahissa Casadevall
- Sra. María Riba Albiach
- Sr. Joan Sanromà Bauló
- Sr. Marc Santasusana Corzan

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."

En data 07/09/2015:

"ESTABLIR,  de  conformitat  amb  allò  establert  a  l'article  17.4  de  les  Normes  reguladores  del  funcionament  dels 
Districtes, amb efectes a partir del dia 7 de setembre de 2015, que el règim de dedicació del Conseller del Districte de 
Sants- Montjuïc Sr. Xavier Farré Perisé (GMDBComú-E) serà el de dedicació exclusiva;

i DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell de Districte en la primera sessió que celebri-."

En data 20/10/2015:

"COMPLEMENTAR la resolució d'aquesta Regidoria de data 7 de setembre de 2015, per la que s'assignava el règim de 
dedicació exclusiva al Conseller del Districte de Sants- Montjuïc Sr. Xavier Farré Perisé (GMDBComú-E) en el sentit 
d'establir que es realitzava l'esmentada assignació per a l'exercici de les funcions assignades al Conseller/a Tècnic/a del 
Districte per l'article 27 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, C
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i DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell de Districte en la primera sessió que celebri."

En data 09/09/2015:

"ESTABLIR que amb efectes del 7 de setembre de 2015, el règim de dedicació de la Consellera senyora Àngels Boix 
Junyent, passa a ser de dedicació exclusiva, amb motiu de les seves funcions com assessora de la Regidora-Presidenta 
del Districte de Sants-Montjuïc.

DEIXAR SENSE EFECTE, en la mateixa data 7 de setembre de 2015, la resolució d'aquesta Regidoria de 29 de juliol de 
2015 pel que fa a l'assignació del règim de dedicació ordinària a la senyora Àngels Boix Junyent.

I DONAR COMPTE, d'aquesta resolució al Plenari del Consell del Districte la primera sessió que es celebri."

En data 09/09/2015:

"ESTABLIR que, amb efectes del 7 de setembre de 2015, el règim de dedicació de la Consellera senyora Marta Alonso 
Izquierdo, passa a ser de dedicació exclusiva amb motiu de l'exercici de tasques de coordinació general dels consellers i 
conselleres de Districte del Grup Municipal d'ERC-AM en el conjunt de ciutat.

DEIXAR SENSE EFECTE, en la mateixa data 7 de setembre de 2015, la resolució d'aquesta Regidoria de 29 de juliol de 
2015 pel que fa a l'assignació del règim de dedicació ordinària a la senyora Marta Alonso Izquierdo.

I DONAR COMPTE, d'aquesta resolució al Plenari del Consell del Districte la primera sessió que es celebri."

En data 17/09/2015:

"MODIFICAR la resolució d'aquesta Regidoria de 9 de setembre de 2015 per la que s'establia que, amb efectes del 7 de 
setembre de 2015, el règim de dedicació de la Consellera senyora Marta Alonso Izquierdo, passava a ser de dedicació  
exclusiva amb motiu de l'exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de Districte del Grup 
Municipal d'ERC-AM en el conjunt de ciutat, en el sentit que els efectes d'aquest règim de dedicació són de l'11 de  
setembre de 2015.

I DONAR COMPTE, d'aquesta resolució al Plenari del Consell del Districte la primera sessió que es celebri."

En data 01/10/2015:

"ESTABLIR,  de  conformitat  amb  allò  establert  a  l'article  17.4  de  les  Normes  reguladores  del  funcionament  dels 
Districtes, amb efectes a partir del dia 1 d'octubre de 2015, que el règim de dedicació del Conseller del Districte de  
Sants- Montjuïc Sr. David Labrador Gabriel (GMDBC's) serà el de dedicació parcial al 75%.

i DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell de Districte en la primera sessió que celebri."

En data 19/10/2015:

"ESTABLIR que, amb efectes del 20 d'octubre de 2015, el règim de dedicació de la Consellera senyora María Lluïsa 
Pahissa Casadevall, passa a ser de dedicació parcial al 75 %.

DEIXAR SENSE EFECTE, en la mateixa data de 20 d'octubre de 2015, la resolució d'aquesta Regidoria de 29 de juliol 
de 2015 pel que fa a l'assignació del règim de dedicació ordinària a la senyora María Lluïsa Pahissa Casadevall.

I DONAR COMPTE, d'aquesta resolució al Plenari del Consell del Districte la primera sessió que es celebri."

En data 21/10/2015:

"ESTABLIR que, amb efectes de l'1 de novembre de 2015, el règim de dedicació del Conseller senyor Carlos Domingo i  
Díaz, passa a ser de dedicació exclusiva amb motiu de l'exercici de tasques de coordinació general dels consellers i  
conselleres de Districte del Grup Municipal CiU en el conjunt de ciutat.
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DEIXAR SENSE EFECTE, en la mateixa data de l''1 de novembre de 2015, la resolució d'aquesta Regidoria de 29 de 
juliol de 2015 pel que fa a l'assignació del règim de dedicació ordinària al senyor Carlos Domingo i Díaz.

I DONAR COMPTE, d'aquesta resolució al Plenari del Consell del Districte la primera sessió que es celebri."

Barcelona, 22 d'octubre de 2015
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Juan Carlos Parejo Perogil

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