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Per indicació de l'Il·lma.  Sra. Mª Magdalena Barceló Verea, Presidenta del Consell, em plau 
convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Districte de Sant Martí, que tindrà 
lloc el proper dia 30 de setembre de dos mil dinou, a les dinou hores, a la seu del 
Districte, plaça de Valentí Almirall, 1, amb el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

Presa de possessió de la presidenta del Consell del Districte. 
 

A. PART INFORMATIVA 

 
Despatx d’ofici 

 
1. DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2019, de nomenament 

del senyor Josep García Puga, com a gerent del Districte. 
 

2. DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 26 de juliol de 2019, de nomenament 
de l’Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea, com a presidenta del Consell del 
Districte. 

 
3. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de data 25 de juliol de 2019, 

per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de Districte. 
 
4. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de data 2 de setembre de 

2019, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte. 
 
5. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de data 18 de setembre de 

2019, per la qual es nomenen consellers/es ponents en cadascun dels diferents àmbits 
d’actuació sectorial.  

 
6. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de data 18 de setembre de 

2019, per la qual es nomenen els consellers i conselleres de barri, en el sentit de delegar 
la interlocució política del govern del Districte en el territori dels barris de Sant Martí, 
sense perjudici de les facultats de direcció executiva atribuïdes legalment al Regidor de 
Districte i amb ple respecte, en l’exercici de l’expressada delegació, dels principis d’unitat 
de govern i de coordinació. 
 

7. DONAR COMPTE de la resolució del regidor del Districte de data 18 de setembre de 
2019, per la qual delega la presidència de les Comissions Consultives de Govern. 

 
8.  DONAR COMPTE de la constitució dels Grups polítics municipals. 
 
9.  DONAR COMPTE de la constitució i composició de la Junta de Portaveus. 
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B. PART DECISÒRIA 

 
 

1. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del vice-president/a del Consell del Districte 
de Sant Martí, 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 
preceptiu i designació dels seus membres. 

 
3. APROVAR el cartipàs del districte de Sant Martí, amb la constitució dels òrgans 

previstos a les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i Reglament de 
Participació Ciutadana, i designació dels seus membres: 

 
a) Consells d’Equipament i Consells Sectorials 
b) Consells de Barri   

 
 
Barcelona, 25 de setembre de 2019 

 
Rocío Benito Arranz 
Secretària del Consell 


