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Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIÓ de la regidora del Districte de Nou Barris de 27 de setembre de
2019, relativa al règim de dedicació de tres consellers del Districte.

En dates 24 de juliol de 2019 i 30 d’agost de 2019, la regidora del Districte de Nou Barris, en
ús de les facultats conferides pel Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 i per l'article 17.4
de les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes, va dictar resolució establint el
règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte de Nou Barris pel mandat 20192023.
En data 26 de setembre de 2019, s'ha rebut via correu electrònic i de forma presencial,
sol·licitud dels consellers del Grup Municipal de Barcelona En Comú Srs. Carlos Izquierdo
Lázaro, Alexandra López Lorente i Esther Flaquer Garcia, demanant diferents canvis del règim
de dedicació com a conseqüència de les noves funcions encomanades al conseller Sr. Carlos
Izquierdo Lázaro en l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona
Vista les propostes formulades pel Grup Municipal de Barcelona En Comú a través dels
esmentats consellers/eres 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 16 de juliol de 2019,
la regidora de Districte que sotasigna dicta la següent resolució:
Modificar la resolució de data 24 de juliol de 2019 relativa al règim de dedicació establert pels
Consellers i Conselleres del Districte de Nou Barris, respecte dels/ de les Consellers/eres del
Grup Municipal de Barcelona En Comú, Srs. Carlos Izquierdo Lázaro (que disposava d’un
règim de dedicació exclusiva per tasques de coordinació general del seu Grup Municipal),
Alexandra López Lorente (que disposava d’un règim de dedicació ordinària –dietes- ) i Esther
Flaquer Garcia ( que disposava d’un règim de dedicació parcial al 75% ) tots ells amb efectes
del 24 de juliol de 2019
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 16 de juliol de
2019, els nous règims de dedicació dels esmentats consellers/eres, amb els efectes i
percentatge que es determinen a continuació,
Dedicació exclusiva:
- Esther Flaquer Garcia per tasques de coordinació general del Grup Municipal de Barcelona
En Comú, amb efectes del 30 de setembre de 2019.
Dedicació parcial:
- Alexandra López Lorente, al 50%, amb efectes del 30 de setembre de 2019
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Dedicació ordinària:
- Carlos Izquierdo Lázaro, amb efectes del 30 de setembre de 2019.
Mantenir la resta de pronunciaments efectuats en les resolucions de dates 24 de juliol de
2019 i 30 d’agost de 2019 en relació al règim de dedicació de la resta de consellers i
conselleres del Districte de Nou Barris.
Donar trasllat d’aquesta nova resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per
a la realització dels tràmits adients tant per la consellera amb dedicació exclusiva com la
consellera amb dedicació parcial i el cessament del conseller que passa a un règim de
dedicació ordinària, situacions totes elles que figuren en la present resolució.
Barcelona, 15 d’octubre de 2019. El secretari delegat del Districte de Nou Barris, Ricardo
Fernández Aranda.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

