ANUNCI

Atesa la presa de possessió de la Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura com a
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona, efectuada en el dia d’avui a l’empara
d’allò establert a l’article 5.2 ROM, i vista la proposta del Grup Municipal al que
pertany

https://bop.diba.cat

«Mitjançant Decret de l’Alcaldia del 26 de juliol de 2019 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 i a l’article 11.2 del Reglament Orgànic Municipal
(ROM).

A

L’Alcaldia, en data 13 d’octubre de 2020, ha dictat el Decret que, transcrit en la
seva integritat, és del següent tenor literal:

TERCER.- DONAR-NE COMPTE al Plenari del Consell Municipal en la
primera sessió que celebri.»

La qual cosa es fa pública de conformitat amb allò disposat a l’article 75.5 de la
Llei de Bases del Règim Local.

Barcelona, 15 d’octubre de 2020.

CVE 2020028870

B

El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès

Data 23-10-2020

SEGON.- DISPOSAR la publicació íntegra d’aquesta resolució en el Butlletí
Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal, en compliment d’allò
establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- ASSIGNAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 75.5 de de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i a l’article 11.2 ROM, a la
Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura el règim de dedicació parcial en un
percentatge del 85%, amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari del
Consell Municipal del 16 de juliol de 2019 per als Regidors/es de l’oposició i
efectes des del 13 d’octubre de 2020.
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