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Regidor del Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
932 916 015
barcelona.caVsantmarti

Vist allò disposat a I'article 17.4 de les Normes Reguladores del Funcionament dels
Districtes, modificades per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 14 de
juliol de 2015, que faculta al Regidor/a del Districte per establir el règim de
dedicació de cadascun dels consellers i conselleres del Districte, d'acord amb els
criteris establerts al propi article 17 .4 ja esmentat;
Vist I'acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 16 de juliolde 2019,
sobre dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la
Corporació i dels consellers i conselleres de Districte;

latesos els decrets de l'Alcaldessa de dala24 d'octubre i 11 de novembre de 2019, de
cessament i nomenament de membres del Consell de Districte de Sant Martí, el
Regidor de Districte de Sant Martí, que sotasigna, dicta la següent

RESOLUCIO

MODIFICAR la resolució del Regidor del Districte de Sant Martí, de 25 de juliol de
2019, d'establiment del règim de dedicació de cadascun dels consellers i
conselleres del districte de Sant Martí, en el sentit de:

Deixar sense efecte el règim sense dedicacio especial del conseller Sr. Oriol
Puig i Morant (GMDERC), en virtut del seu cessament per decret de
l'Alcaldessa de data 24 d'octubre de 2019, amb efectes des del dia 25
d'octubre de 2019.
Deixar sense efecte el règim de dedicació parcial (75 To) del conseller Sr. Pedro
Vargas Heredia (GMDBxCanvi), en virtut del seu cessament per decret de
l'Alcaldessa de data 11 de novembre de 2019.
Establir el règim de dedicació parcial (50%) del conseller Oscar Benítez Bernal
(GMDBxCanvi), en virtut del seu nomenament per decret de I'Alcaldessa de
data 11 de novembre de 2019.
Restant inalterada la resta de la resolució

DISPOSAR la publicacio íntegra d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la
Província i a la seu electronica municipal, de conformitat amb alló establert a I'article
17.5 de les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes;

i DONAR COMPTE de la present resolució al Consell de Districte en la propera
sessió plenària que celebri.

Barcelona, 18 de novembre de 2019
EL REGIDOR DE DISTRICTE,
deBaíc€lona

de Sant Martí
la
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