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Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIÓ de la regidora del Districte de Sant Andreu d'1 d'octubre de
2019 relativa al règim de dedicació de la consellera del Districte de Sant
Andreu.

En data 24 de juliol de 2019 es va dictar la resolució en la qual s´establia el règim de
dedicació dels consellers i conselleres del Districte de St. Andreu.
Vist l’acord del Plenari del Consell Municipal en la seva sessió celebrada el dia 16 de juliol de
2019 sobre dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels consellers i
conselleres del Districte, que en el seu punt tercer, preveu el règim de dedicacions exclusives
i parcials dels consellers i conselleres del Districte.
Vista la proposta formulada pels Grups Municipals i l’Acta de pressa de possessió, de data 27
de setembre de 2019, de la consellera Marta Villanueva Cendán.
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 per acord del Plenari
del Consell Municipal del 16 de juliol de 2019 i que ha esdevingut definitiva per no haver-se
presentat al·legacions (BOP de Barcelona de data 24 de juliol de 2019), la regidora del
Districte de Sant Andreu que sotasigna dicta la següent resolució:
Modificar la Resolució de data 24 de juliol de 2019, d’establiment del règim de dedicació dels
consellers i conselleres del Districte de Sant Andreu en la forma següent i exclusivament pel
que fa als consellers i conselleres que s´especifiquen a continuació, amb efectes de data 27
de setembre de 2019:
- Marta Villanueva Cendán (PSC), que s’incorpora amb caràcter de règim sense dedicació
especial.
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 parcial segons l’anterior relació.
Disposar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i a la seu
electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 17.5 de les Normes
reguladores de funcionament dels districtes.
Donar compte de la present resolució al Consell de Districte en la propera sessió plenària que
celebri.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019. La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del
Districte de Sant Andreu, Lourdes Hurtado Torralba.
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