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Disposicions organitzatives – Decrets de l’Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-02523 de 26 d'octubre, d'assignació de
règim de dedicació exclusiva a regidor portaveu adjunt de Grup Municipal.

Decret.
Mitjançant Decrets de l’Alcaldia del dies 24 i 30 de juliol de 2015 es va assignar el règim de
dedicació de cadascun dels membres de la Corporació Municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i a
l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Per Decret de l’Alcaldia del 15 de juny de 2018, es va atribuir a l’Im. Sr. Alberto Villagrasa Gil
el règim de dedicació parcial amb un percentatge del 85%, amb les retribucions establertes a
l’acord del Plenari del Consell Municipal del 14 de juliol de 2015 per als regidors portaveus
adjunts de Grup Municipal.
Vista la comunicació rebuda de la Presidència del Grup municipal Popular, de 22 d’octubre de
2018, sol·licitant el canvi de dedicació del Sr. Villagrasa,
Disposo,
Primer. Assignar, de conformitat amb allò disposat a l’article 75.5 de de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases del Règim Local i a l’article 11.2 ROM, a l’Im. Sr. Alberto Villagrasa Gil el
règim de dedicació exclusiva, amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari del Consell
Municipal del 14 de juliol de 2015 per als regidors portaveus adjunts de Grup Municipal i
efectes des de la data de signatura d’aquest Decret.
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, 26 d’octubre de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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