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Disposicions organitzatives– Decrets de l’Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-644 de 9 de març, de rectificació regim de
dedicació parcial de la portaveu adjunta del Grup Municipal de la CUP
Capgirem Barcelona.

Atès que per Decret de l’Alcaldia de 26 d’octubre de 2017 (S1/D/2017-03252) es va assignar
a la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura el règim de dedicació parcial amb un percentatge del
85%, atribuint-li erròniament el règim retributiu establert a l’acord del Plenari del Consell
Municipal de 14 de juliol de 2015 per als Regidors de l’oposició i efectes des del dia 12
d’octubre de 2017, quan, per Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2017 (S1/D/201702774), s’havia disposat la comunicació al Plenari del Consell Municipal de la seva designació
com a Portaveu Adjunta del Grup Municipal de la CUP Capgirem Barcelona en substitució del
Sr. Josep Garganté Closa, raó per la qual les retribucions que li corresponien eren les
establertes a l’acord plenari que s’ha esmentat per als Portaveus Adjunts/es de Grup
Municipal i no les de Regidora de l’oposició.
Vist allò establert a l’article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en mèrits del qual aquestes poden
rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes,
Disposo,
Primer. Rectificar a l’empara d’allò establert a l’article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i efectes 12 d’octubre
de 2017, el Decret de l’Alcaldia de 26 d’octubre de 2017 (S1/D/2017-03252) pel qual es va
assignar a la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura el règim de dedicació parcial amb un
percentatge del 85%, en l’únic sentit que les retribucions que li corresponen per aquesta
dedicació són les de portaveu adjunta de Grup Municipal i no les de regidora de l’oposició que, per error involuntari, indica la resolució que es rectifica-, en haver estat designada amb
anterioritat Portaveu Adjunta del Grup Municipal de la CUP Capgirem Barcelona, segons
Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2017 (S1/D/2017-02774), que va disposar la
comunicació de dita designació al Plenari del Consell Municipal.
Segon. Disposar la publicació íntegra d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i
a la seu electrònica municipal, en compliment d’allò establert a l’article 75.5 de la Llei de
Bases del Règim Local.
Tercer. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Barcelona, 9 de març de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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