GASETA MUNICIPAL
7 de novembre del 2019

CSV: 4af4-c133-168a-8a09

Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIONS del regidor del Districte de les Corts relatives al canvi de
dedicació de consellers i conselleres del Districte.

En compliment d’allò disposat a l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local, es fa pública
les resolucions dictades en la data que s’especifica per l’Im. Sr. Regidor del Districte de Les
Corts, relatives al canvi del règim de dedicació dels consellers i conselleres del Districte que,
transcrites en la seva integritat, és del següent tenor literal:
1. En data 26 de juliol de 2019:
Establir, de conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes Reguladores del
Funcionament del Districte i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 19 de juliol de
2019, el règim de dedicació de la consellera del Districte de les Corts, amb efectes 5 de
setembre de 2019 en la forma següent:
Dedicació exclusiva:
Sra. Irene Morales Morales (Consellera tècnica art. 27 NRFD)
Deixar sense efecte el règim de sense dedicació especial establerta en la resolució de 25 de
juliol de 2019 amb efectes de 4 de setembre de 2019.
Donar trasllat d’aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la
realització dels tràmits adients
2. En data 26 de setembre:
Deixar sense efecte el règim de dedicació exclusiva assignat al Sr. Antoni Coll Tort com a
membre de la Comissió de Govern establerta en la resolució de 25 de juliol de 2019 amb
efectes de 10 de setembre de 2019.
Donar trasllat d’aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la
realització dels tràmits adients
3. En data 26 de setembre:
Establir, de conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes Reguladores del
Funcionament del Districte i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 19 de juliol de
2019, el règim de dedicació exclusiva de la consellera del Districte de les Corts, Sra. Lucia
Garcia Carretero, com a membre de la Comissió de Govern amb efectes 10 de setembre de
2019.
Deixar sense efecte el règim de dedicació parcial 75% establerta en la resolució de 25 de
juliol de 2019 amb efectes de 9 de setembre de 2019.
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Donar trasllat d’aquesta resolució a la Gerència de Recursos Humans i Organització per a la
realització dels tràmits adients
Barcelona, 29 d’octubre de 2019. La secretaria delegada. Meritxell Cusi Pérez.
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