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Dilluns, 2 de novembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sarrià-Sant Gervasi

ANUNCI

El regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en data 30 de juliol de 2015, ha dictat la resolució que, transcrita en la 
seva integritat, és del següent tenor literal:

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), el Regidor de Districte que sota signa dicta la següent:

RESOLUCIÓ

DEIXAR SENSE EFECTE les resolucions anteriors de la Regidoria del Districte i TENIR PER CESSATS en virtut de la 
constitució  del  nou  Consell  de  Districte,  del  dia  30  de  juliol  de  2015,  d’acord  amb  l’article  16.7  de  les  Normes 
reguladores del Funcionament dels Districte i normativa concordant, el règim de dedicació dels consellers i conselleres 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi següents:

- Sra. Maria Concepción AYARZA TOVAR
- Sra. Rosa Maria BAIGES i BALLESTER
- Sr. Josep de BARBERÀ i JOHERA
- Sr. Oriol BERTRAN i FERRER
- Sra. Montserrat CANTIN i MAS
- Sr. Gerard DOMÍNGUEZ REIG
- Sr. Joan FIGUEROLA i BORRÀS
- Sr. Braulio GIL MOR
- Sr. Josep Antón GUILLEN i GONZÁLEZ
- Sra. Montserrat GUITARTE i GUTÉS
- Sr. Xavier HOSTA i ROVIRA
- Sra. Maria Teresa LAÏLLA i JOU
- Sr. Pol LLIRÓ i TEY
- Sr. Frederic LLOVERAS i HOMS
- Sra. Concepció MOLINAS i MALLOL
- Sra. Agnès PIJOAN i QUEROL
- Sra. Maria Antònia RIGAT i BALLÚS
- Sr. Boris VALLS GUARDIOLA
- Sra. Maria Mercedes VIÑETA i RIERADEVALL

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 de 14 de juliol de 2015, el règim de dedicació amb efectes a partir del dia 30 
juliol  de 2015, el  règim de dedicació dels consellers i  conselleres del  Districte de Sarrià-Sant Gervasi  en la forma 
següent:

Dedicació exclusiva

- Joan Manel del LLANO RIBAS

Dedicació plena

- Iván BELLO ALRIOLS
- Jordi BOSCH SALA
- Guillem CASALS LEÓN
- Boris VALLS GUARDIOLA
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Dedicació ordinària

- Oriol BERTRAN FERRER
- Montse CANTIN i MAS
- Joan FIGUEROLA i BORDAS
- Víctor GONZALO PÉREZ
- Francisco Javier GONZÁLEZ BLESA
- Josep Antón GUILLEN i GONZÁLEZ
- Ignacio LÓPEZ SALVADOR
- Pol LLIRÓ i TEY
- Montse MARTÍN VIVAS
- Concepció MOLINAS i MALLOL
- Jaume OLIVA SALA
- Óscar RAMÍREZ LARA
- Núria ZARAGOZA FORMIGA

DECLARAR que la present resolució comporta l’assimilació,  a partir  del  dia 30 de juliol  de 2015, dels  consellers i 
conselleres de Districte amb dedicació exclusiva i amb dedicació plena al personal eventual, el règim jurídic del qual els 
hi serà aplicable en els termes d’allò disposat a l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic i normativa concordant.

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.

Així mateix, el regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en data 8 de setembre de 2015, ha dictat la resolució que, 
transcrita en la seva integritat, és del següent tenor literal:

Vist allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, i ateses les comunicacions 
rebudes per tots els grups municipals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, el Regidor de Districte que sota signa dicta la 
següent

RESOLUCIÓ

ESTABLIR el règim de dedicació de cadascun/a dels consellers i conselleres del Districte de Sarrià-Sant Gervasi en la 
forma següent:

Dedicació exclusiva

- Sr. Joan Manel del LLANO RIBAS (GMDBComú-E)

Dedicació plena

- Sr. Iván BELLO ALRIOLS (GMDC’S)
- Sr. Jordi BOSCH SALA (GMDCIU)
- Sr. Guillem CASALS LEÓN (GMDERC-AM)
- Sr. Boris VALLS GUARDIOLA (GMDPPC)

Dedicació ordinària

- Sr. Oriol BERTRAN FERRER (GMDCIU)
- Sra. Montserrat CANTIN i MAS (GMDCIU)
- Sr. Joan FIGUEROLA i BORDAS (GMDCIU)
- Sr. Víctor GONZALO PÉREZ (GMDCIU)
- Sr. Francisco Javier GONZÁLEZ BLESA (GMDC’S)
- Sr. Josep Antón GUILLEN i GONZÁLEZ (GMDPPC)
- Sr. Ignacio LÓPEZ SALVADOR (GMDC’S)
- Sr. Pol LLIRÓ i TEY (GMDCIU)
- Sra. Montserrat MARTÍN VIVAS (GMDCIU)
- Sra. Concepció MOLINAS i MALLOL (GMDCIU)
- Sr. Jaume OLIVA SALA (GMDCIU)
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- Sr. Óscar RAMÍREZ LARA (GMDPPC)
- Sra. Núria ZARAGOZA FORMIGA (GMDCIU)

DEIXAR SENSE EFECTE el règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte del mandat anterior.

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.

I DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi en la propera sessió plenària que 
celebri.

Així mateix, el regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en data  21 d’octubre de 2015, ha dictat la resolució que, 
transcrita en la seva integritat, és del següent tenor literal:

Vist  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, i  
esdevinguda definitiva (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona corresponent al dia 25 d’agost de 2015).

Vista la primera resolució relativa al règim de dedicació ordinària, plena i exclusiva dels consellers dels grups municipals 
del Districte, de 30 de juliol de 2015.

Vista la segona resolució relativa al règim de dedicació ordinària, plena i exclusiva dels consellers dels grups municipals, 
de 8 de setembre de 2015.

I vistes les darreres comunicacions rebudes pels grups municipals del Districte, de 16 d’octubre de 2015, per una banda, 
del GMDPPC, de proposta de nomenament del Sr. Óscar RAMÍREZ LARA, com a conseller de dedicació exclusiva amb 
tasques de coordinació general (amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2015), i, per altra, del GMDC’S, de proposta de 
nomenament del  Sr. Francisco Javier GONZÁLEZ BLESA, com a conseller de dedicació exclusiva amb tasques de 
coordinació general (amb efectes des del dia 1 de novembre de 2015), respectivament, el Regidor de Districte que sota 
signa dicta la següent

RESOLUCIÓ

DEIXAR SENSE EFECTE la resolució anterior de la Regidoria del Districte de 8 de setembre de 2015, d’establiment del 
règim de dedicació exclusiva, plena i ordinària de cadascun/a dels consellers i conselleres del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, en virtut de la constitució del Consell del Districte del mandat 2015-2019.

ESTABLIR, de conformitat amb allò establert a l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes, 
el  règim de dedicació de cadascun/a dels consellers i  conselleres del Districte de Sarrià-Sant Gervasi  en la forma 
següent:

Dedicació exclusiva

- Sr. Joan Manel del LLANO RIBAS (GMDBComú-E)

(conseller membre de la Comissió de Govern del Districte)

- Sr. Jaume LLANSÓ TORRAS (GMDBComú-E)

(conseller de l’article 27 de les NRFD)

- Sra. Montserrat MARTÍN VIVAS (GMDCIU)

(consellera d’assistència a la Presidència del Districte)

- Sr. Óscar RAMÍREZ LARA (GMDPPC)

(conseller amb tasques de coordinació general, amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2015)
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- Sr. Francisco Javier GONZÁLEZ BLESA (GMDC’S)

(conseller amb tasques de coordinació general, amb efectes des del dia 1 de novembre de 2015)

Dedicació plena

- Sr. Iván BELLO ALRIOLS (percentatge: 75%) (GMDC’S)
- Sr. Jordi BOSCH SALA (percentatge: 50%) (GMDCIU)
- Sr. Guillem CASALS LEÓN (percentatge: 75%) (GMDERC-AM)
- Sr. Boris VALLS GUARDIOLA (percentatge: 75%) (GMDPPC)

Dedicació ordinària

- Sr. Oriol BERTRAN i FERRER (GMDCIU)
- Sra. Montserrat CANTIN i MAS (GMDCIU)
- Sr. Joan FIGUEROLA i BORRÀS (GMDCIU)
- Sr. Víctor GONZALO i PÉREZ (GMDCIU)
- Sr. Josep Antón GUILLEN i GONZÁLEZ (GMDPPC)
- Sr. Ignacio LÓPEZ SALVADOR (GMDC’S)
- Sr. Pol LLIRÓ i TEY (GMDCIU)
- Sra. Concepció MOLINAS i MALLOL (GMDCIU)
- Sr. Jaume OLIVA i SALA (GMDCIU)
- Sra. Núria ZARAGOZA i FORMIGA (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 del Districte amb dedicació 
exclusiva segons l’anterior relació.

I DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi en la propera sessió plenària que 
celebri.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb allò disposat a l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local.

Barcelona, 21 d’octubre de 2015
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Ricard González Soriano

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