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ACTA NÚM. 5/2019 COMISSIÓ DE GOVERN 

Sessió ordinària de 14 de novembre de 2019 

 

A la seu del Districte, el dia 14 de novembre de 2019 es reuneix la Comissió de Govern del Districte, 

en sessió ordinària, sota la Presidència de l’Ima. Sra. Lucía MARTIN GONZALEZ, regidora del 

Districte. 

 

Hi són presents els membres següents: Sra. Elvira Juncosa i Román, Sr. Jordi Gimeno Pérez, Sra. 

Carme Coll Truyol, Sr. Antonio Fortes Gutiérrez, Sra. Isabel Loscos Viñals i Sr. Gerard Sentís Garcés, 

aquest últim en la seva doble condició de conseller del Districte i conseller tècnic, assistits per la  Cap 

del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria, actuant per delegació del Secretari General, Sra. 

Lourdes Hurtado Torralba, que certifica. També assisteix la Sra. María Gas de Cid, Gerent del 

Districte, el Sr. Felipe Martínez Ribera i el Sr. Iván Marzà Viola, que actuen amb veu i sense vot. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 17:30 hores.  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
La Secretària recorda els punts tractats a la Comissió de Govern de data 25 de setembre.  
No es produeix cap comentari al respecte.  
 
S´aprova.  
 

2. DONAR COMPTE dels convenis i contractes aprovats i formalitzats. 
 
La Secretària dona compte de la relació de convenis i contractes recordant que no s´incorporen els 
contractes menors realitzats.  
El Conseller tècnic comenta que poden fer consultes a posteriori ja que es tracta de molta 
informació de cop.  
 
La Comissió se n´assabenta. 
 

3. DONAR COMPTE dels/de les guanyadors/es dels Premis Sant Andreu 2019. 
 
El Conseller tècnic recorda que els premiats han sigut per a persones físiques el Sr. Ricardo 
Mendoza Gallego per haver estat al capdavant del Gimnàs Kanku i per entitats l´Esplai Sant Pacià 
per la seva trajectòria i pels seus cinquanta anys d´història.  
 
La Comissió se n´assabenta.   
 

4. FIXAR les ordres del dia de les Comissions Consultives de Govern a celebrar els dies 18 i 19 de 
novembre de 2019.  
 
S´aproven les ordres del dia de les diferents Comissions Consultives.  
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5. APROVAR la modificació de la proposta de Preus Públics dels equipaments del Districte de Sant 

Andreu per a 2020, que s’elevarà a l’aprovació de la Comissió de Govern Municipal, d’acord amb 
el que estableix l’article 49.7 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Secretaria comenta que es tracta d´una modificació de l´anterior proposta de preus públics degut a 
què ha sortit una Instrucció de ciutat que marcava noves directrius que no vàrem tenir en compte ja 
que ho vàrem fer amb anterioritat.  
Comenta els canvis realitzats d´acord amb l´informe justificatiu de la proposta de preus públics 
2020 on hi ha modificacions respecte els centres cívics, incorporacions de nous preus i 
excepcions.  
 
S´aprova.  

 
6. APROVAR la proposta d’ordre del dia del Consell Plenari del Districte a celebrar el dia 3 de 

desembre de 2019. 
 
S´aprova la proposta de l´ordre del dia.  
 

7. Precs i preguntes.  

 

No hi ha preguntes.  

 

I sense més assumptes que tractar, la presidència aixeca la sessió essent les 17:45 hores del mateix 

dia estenent-se la present acta, acord amb el contingut mínim que s’estableix a l’article 90 del 

Reglament Orgànic Municipal, (ROM) aprovat definitivament pel Consell Municipal el 16 de febrer de 

2001 i de conformitat amb els articles 110 i 111 de la Llei 2/2003 de 28 d’abril Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), 50 del Reial Decret Llei 781/1986 de 18 d'abril 

Text Refós de Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local (TRRL), 109 del Reial Decret 

2568/1986 de 28 de novembre que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals (ROF). HO CERTIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

        Vist-i-plau     

Lourdes Hurtado Torralba    Lucía Martín González 

Secretaria Delegada     Regidora del Districte 

 


