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CONSELL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE  

Sessió extraordinària del 8 d’octubre de 20151 

ORDRE DEL DIA  
 
A.- Presa de possessió de la Regidora-Presidenta Il·lma. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 
 
B.- Presa de possessió de la Consellera Paloma Jiménez de Parga Maseda com a 
Consellera del grup municipal Ciutadans al Districte de l’Eixample. 
 
C.- Proposta de nomenament de la Vicepresidenta o Vicepresident del Consell del 
Districte. 
 
D.- PART INFORMATIVA 
 

a) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 30 de juliol de nomenament 
dels Regidors/es Presidents/es dels Consells de Districte. 

b) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 28 i 30 de juliol de 
nomenament dels Regidors/es adscrits/es. 

c) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 16 de novembre de 
nomenament de la Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda com a Consellera de 
Districte. 

d) RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del Regidor del Districte de dates 29 de 
juliol, i 1 i 8 de setembre per les quals s’estableix el règim de dedicació 
exclusiva i dedicació parcial dels consellers i Conselleres de Districte. 

e) RESTAR ASSABENTAT de les resolució del Regidor del Districte de data 30 de 
setembre sobre comunicació al Plenari del Consell del Districte de la 
composició de la Junta de Portaveus. 

f) RESTAR ASSABENTAT de les resolucions del Regidor del Districte de 15 de 
setembre de nomenament dels Consellers/es membres de la Comissió de 
Govern del Districte. 

g) RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidor del Districte per la qual es 
nomenen consellers/es ponents en cadascun dels diferents àmbits d’actuació 
sectorial. 

h) RESTAR ASSABENTAT de la composició dels grups municipals. 
i) RESTAR ASSABENTAT del Decret d’Alcaldia de data 13 de juny, pel qual es 

ratifica el nomenament del Sr. Màxim López Manresa com a gerent del Districte 
de l’Eixample. 

 
E.- PART DECISÒRIA 
 

                                                           
1 Aprovat per la Junta de Portaveus de 30 d’octubre de 2015 
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a) Aprovar el Cartipàs del Districte, amb constitució de les Comissions Consultives de 
Govern, Comissions de Treball i Consells Sectorials i d’Equipament, Consells de 
Barri, Consell Ciutadà i Audiència Pública, previstos a les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes i designació dels seus membres. 

 


