GASETA MUNICIPAL
2 d’agost del 2019

CSV: a4bf-5a37-34ac-ead4

Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-1672 de 30 de juliol, d'assignació de règim
de dedicació regidora de la Corporació Municipal.

Decret.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 26 de juliol de 2019 (S1/D/2019-1649) 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
(en endavant LBRL) i a l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
Vista la comunicació rebuda en data 26 de juliol de 2019, per la qual la Ima. Sra. Benedí
sol·licita l’aplicació del règim de dedicació exclusiva com a regidora de l’oposició, amb efectes
de 23 de juliol d’enguany, i com a presidenta de Consell de Districte, amb efectes de 26 de
juliol d’enguany.
Vist allò disposat a l’article 75 ter 1 n) del Text legal esmentat, que fixa en trenta-dos el
nombre màxim d’electes de l’Ajuntament de Barcelona que poden prestar els seus serveis en
règim de dedicació exclusiva.
Per tot això,
Disposo,
Primer. Assignar, de conformitat amb allò disposat a l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases del Règim Local i a l’article 11.2 del ROM, el règim de dedicació exclusiva a
la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari
del Consell Municipal de 16 de juliol de 2019, com a regidora de l’oposició des del 23 de juliol
d’enguany, i com a presidenta de Consell de Districte des del 26 de juliol de 2019.
Segon. Disposar la publicació íntegra d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i
a la seu electrònica municipal, de conformitat amb 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 ordinària que
celebri.
Barcelona, 30 de juliol de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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