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Vist allò disposat a l’article 29.3 de les Normes reguladores del funcionament dels 

Districtes, aprovades definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal adoptat 

en la seva sessió del 28 de setembre de 2001 (BOP de Barcelona núm. 254 del 

23.10.01), la regidora que sotasigna dicta la següent 

 

Resolució 

 

“Nomenar, de conformitat amb allò disposat a l’art. 29.3 de les Normes reguladores 

del funcionament dels Districtes, aprovades definitivament per acord del Plenari del 

Consell Municipal adoptat en la seva sessió del 28 de setembre de 2001, membre de 

la Comissió de Govern del Districte d’Horta-Guinardó la consellera Beatriz Martínez 

Alonso (BComú-E); aprovar el nou cartipàs dels consellers de la comissió de govern 

del Districte i deixar sense efecte el cartipàs aprovat per resolució de la Regidora del 

Districte de 27 de setembre de 2016: 

 Sr. Víctor Valls Andrés (BComú-E) 

Conseller portaveu; Conseller d’Ecologia Urbana, Sostenibilitat i Habitatge; 

Conseller de Salut; Conseller de Seguretat i Prevenció; Conseller de Cooperació 

Internacional;  Conseller adscrit als barris d’Horta (i Font del Gos), La Clota i la Vall 

d’Hebron. 

 Sra. Beatriz Martínez Alonso (BComú-E) 

Consellera portaveu adjunta; Consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i altres 

economies; Consellera de Memòria i Patrimoni; Consellera adscrita als barris del 

Guinardó i el Baix Guinardó. 

 Sr. Fernando Marín Blanco (BComú-E) 

Conseller de Mobilitat; Conseller de Gent Gran; Conseller de Persones amb 

Discapacitat; Conseller de Cultura; Conseller adscrit als barris de Can Baró, la Font 

d’en Fargues i la Teixonera. 

 Sr. Joan Cela Ollé (BComú-E) 

Conseller d’Educació; Conseller de Cultura; Conseller d'Esports; Conseller adscrit 

als barris de Sant Genís dels Agudells i Montbau. 

 Sra. Elena Tarifa Herrero (BComú-E):  

Consellera de Feminismes i LGTBI; Consellera d’Ocupació, Comerç, Turisme i 

altres economies; Consellera adscrita al barri del Carmel 



 

 

 

2 
 
 

 Sr. Pau González Val (Bcomú-E): 

Conseller per l’exercici de les funcions assignades al conseller tècnic per l’article 

27 de les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes; Conseller de 

Joventut; Conseller de Memòria i Patrimoni i Conseller d’òrgans de participació i de 

govern. 

 

i donar compte de la present resolució al Ple del Consell de Districte en la propera 

sessió que celebri.” 

      Barcelona, 13 de febrer de 2018 

La Regidora d’Horta-Guinardó, 

 

 

      Mercedes Vidal Lago 


