
 
 
 
 
 
 
 

Ordre del dia Consell Plenari extraordinari del 08.10.15 1 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

CONSELL PLENARI 

 

 

Per indicació de l'Il·lm. Sra. Regidora del Districte de Sant Andreu, em plau convocar-vos a la 

sessió extraordinària del Consell Plenari, que tindrà lloc el proper dia 8 d’octubre de 2015, a les 

18:30 hores, a la Seu del Consell Municipal, Plaça Orfila, planta baixa, Sala Andreu Cortines, 

amb el següent ordre del dia: 

 

1. Presa de possessió de l’Ima. Sra. Montserrat BENEDÍ I ALTÉS com a presidenta del 
Consell del Districte, segons nomenament per Decret de l’Alcaldia de 30 de juliol de 2015. 

2. Presa de possessió del Sr. Jordi OBÓN CABRÉ com a conseller del Districte del Grup de 
Ciutadans (C’S).  

A. PART INFORMATIVA: 

1. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2015, pel qual es 
nomena el Sr. Roger Mestre i Fàbregas, com a conseller del Grup de CIU, i del Decret de 2 
de setembre de 2015, pel qual es nomena el Sr. Jesús López Fernández, com a conseller 
del Grup de BComú-E, així com de l’acta de presa de possessió dels esmentats consellers, 
realitzada davant la Regidora del Districte, en data 10 de setembre de 2015.  

2. RESTAR ASSABENTAT dels Decrets de l’Alcaldia de data 28 i 30 de juliol de 2015, de 
nomenament de regidors/es adscrits/es. 

3. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la regidora del Districte de data 10 de setembre 
de 2015, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte. 

4. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels grups polítics municipals. 

5. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus. 

6. RESTAR ASSABENTAT de les resolució de la regidora del Districte de data 30 de juliol de 
2015, modificada per resolucions de 10 i 29 de setembre de 2015, per la qual s’estableix el 
règim de dedicació dels membres del Consell de Districte. 
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7. RESTAR ASSABENTAT de la integració en els consells de barri dels consellers/es de 
Districte designats per cadascun dels grups polítics municipals. 

8. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015, de 
nomenament de la Sra. Carme TUREGANO LOPEZ com a gerent del Districte. 

B. PART DECISÒRIA: 

1. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident/a del Consell del Districte de 
Sant Andreu, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes. 

2. CONSTITUIR, de conformitat amb allò previst a l’art. 32 de les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes, les comissions consultives de govern de caràcter consultiu i 
designació dels seus membres. 

3. CREAR els Consells Sectorials del Districte de Sant Andreu, del Districte, d’acord amb la 
proposta elevada per la Comissió de Govern i l’article 48 de les Normes Reguladores del 
funcionament dels .  

 

 

 

Barcelona, 2 de octubre de 2015 

 

 

 

Josep Manel Medrano i Molina 

Cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria  
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