Districte de Sarrià - Sant Gervasi

ANUNCI

- Sr. Joan Manel del LLANO RIBAS
(conseller membre de la Comissió de Govern del Districte)

(GMBnComú)

- Sr. Blas NAVALÓN FERNÁNDEZ
(conseller membre de la Comissió de Govern del Districte)

(GMPSC-Units per Avançar)

- Sr. Pedro MIRET BETANZOS
(conseller amb tasques de coordinació general)

(GMDCs)

Dedicació plena
- Sr. Llorenç SENA GONZÁLEZ (percentatge: 75%)

(GMBnComú)

- Sr. César MILLÁN MARFIL (percentatge: 75%)

(GMPSC-Units per Avançar)

- Sr. Albert GUIVERNAU MOLINA (percentatge: 75%)

(GMDBxCanvi)

- Sr. Òscar BENÍTEZ BERNAL (percentatge: 50%)

(GMDBxCanvi)

- Sr. Isaac-Iván MARTÍN SALVÀ (percentatge: 75%)

(GMDPPC)

- Sra. Eva ELADI MAS (percentatge: 75%)

(GMDCs)

- Sra. Mercè AMAT RIERA (percentatge: 75%)

(GMDERC-AM)

- Sr. Pol LLIRÓ i TEY (percentatge: 75%)

(GMDJxCat)
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Dedicació exclusiva

Data 22-10-2019

DEIXAR SENSE EFECTE la resolució anterior, 17 de setembre de 2019, i ESTABLIR el règim de
dedicació dels consellers i conselleres del Districte de Sarrià-Sant Gervasi en la forma següent, amb
efectes des de 17 de setembre de 2019:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

RESOLUCIÓ

B

Vist que s’ha constatat en data d’avui una errada material en la resolució anterior de 17 de setembre de
2019, quant el percentatge del règim de dedicació plena corresponent a la consellera Sra. Mercè
AMAT RIERA, adscrita al GMDERC-AM del Consell del Districte, atès que hi figura un percentatge
del 50%, quan, en realitat, hauria d’haver estat del 75%, segons contenia la comunicació rebuda el 26
de juliol de 2019 del GMDERC-AM, es procedeix a la rectificació parcial de dita errada, mantenint el
règim de dedicació de la resta de consellers i conselleres del Districte, de manera que, amb efectes de
17 de setembre de 2019, el Regidor de Districte que sota signa dicta la següent

A

El regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en data 30 de setembre de 2019, ha adoptat la resolució
següent:

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

(GMDJxCat)

- Sra. Montserrat MARTÍN VIVAS

(GMDJxCat)

- Sr. Álvaro BAENA CLAPÉS-SAGANYOLES

(GMDJxCat)

- Sra. Alícia CERCÓS VEGA

(GMDERC-AM)

- Sr. Joan TEIXIDOR PASSOLA

(GMDERC-AM)

- Sr. Nil FONT I CUESTA

(GMDERC-AM)

DECLARAR que la present resolució comporta l’assimilació, a partir del dia 25 de juliol de 2019,
dels consellers i conselleres de Districte amb dedicació exclusiva i amb dedicació plena al personal
eventual, el règim jurídic del qual els hi serà aplicable en els termes d’allò disposat a l’article 12 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i normativa concordant.
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 plena segons l’anterior relació.

B

Barcelona, 11 d’octubre de 2019
El cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Ricard González i Soriano
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- Sra. Montserrat CANTIN i MAS
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(GMDCs)
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- Sr. Jordi OBÓN CABRÉ

Data 22-10-2019

(GMPSC-Units per Avançar)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Sra. Maria Celia MARTÍNEZ PUJOL

A

Dedicació ordinària
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