Secretaria General

Per tal de facilitar l’exercici dels càrrecs públics, correspon completar el Decret esmentat en el
sentit següent:
PRIMER.- Amb caràcter transitori i fins a la celebració del ple del cartipàs, els càrrecs de
presidenta del grup municipal de Ciutadans, desenvolupada per la Sra. María Duarte Aparicio,
i el de portaveu del grup municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA (actual grup, En Comú Podem,
desenvolupat pel Sr. Jonatan Fornés Martínez, seran exercits en règim de dedicació plena, i
seran retribuïts, amb cotització a la Seguretat Social.
SEGON, La resolució anterior tindrà efectes de 15 de juny de 2019, serà sotmesa a la
ratificació del Ple de l’ajuntament i publicada, en extracte, al BOP.”
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“Mitjançant decret de l’alcaldia de 15-6-2019, amb número 6415, es van dictar mesures per al
funcionament provisional de l’Ajuntament fins a la realització de l’anomenat ple del cartipàs.
Entre aquestes figurava, a l’apartat Cinquè de la part dispositiva, el manteniment dels càrrecs
corporatius que es desenvolupen en règim de dedicació plena o parcial i les retribucions
corresponents per aquells que han pres possessió del seu càrrec de regidor/a en la sessió de
constitució de la nova corporació i als qui els han estat assignades competències delegades
amb caràcter provisional. La literalitat d’aquest apartat no dóna cobertura al manteniment de
les retribucions d’aquells altres corporatius que no realitzen funcions delegades, però sí
continuen exercint càrrecs que en l’anterior mandat eren objecte de retribució: la presidència
del grup municipal de Ciutadans, desenvolupada per la Sra. María Duarte Aparicio i el de
portaveu del grup municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA (actual grup, En Comú Podem, Sr.
Jonatan Fornés Martínez)

Data 17-7-2019

L’alcaldessa, mitjançant decret número 7138/2019, de data 5 de juliol, ha dictat la resolució
següent:

A

ANUNCI

El secretari general

B

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Santa Coloma de Gramenet, 10 de juliol de 2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

