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Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIÓ de la regidora del Districte d'Horta-Guinardó, relativa a
l'aprovació del nou cartipàs dels consellers i conselleres de la Comissió de
Govern del Districte.

Per tal de donar compliment a allò establert a l'art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, així com a l'art. 17.4 de les Normes reguladores del
funcionament dels Districtes, es procedeix a efectuar la publicació del text de la següent
resolució dictada per la Ima. Sra. regidora del Districte d'Horta-Guinardó, i ratificada en el
Plenari de data 17 de desembre de 2020, relativa a l'aprovació del nou cartipàs dels
consellers i conselleres de la Comissió de Govern del Districte que, transcrita, és del següent
tenor literal:
"Vist allò disposat a l'article 29.3 de les Normes reguladores del funcionament dels Districtes,
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 al conseller Sr. Diego Hernández Gracia (BComú);
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 20 de setembre de
2019:
Víctor Valls (BComú)
Conseller d'Ecologia urbana i Planejament; Habitatge i rehabilitació. Conseller adscrit als
barris d'Horta i La Clota.
Elena Tarifa (BComú)
Consellera de Feminismes i LGTBI, Economies socials, consum responsable i Cultura.
Consellera adscrita al barri del Guinardó.
Maria Luisa d'Addabbo (BComú)
Consellera de Salut i Acció social. Consellera adscrita al barri de Can Baró.
Pablo Ramos (BComú)
Conseller de Joventut i Educació. Conseller adscrit al barri de Montbau.
Diego Hernández (BComú)
Conseller de Memòria històrica, Justícia global i Interculturalitat. Conseller adscrit al barri de
Font d'en Fargues.
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Carme García Lores (PSC)
Consellera de Gent gran, Diversitat funcional, Promoció econòmica i ocupació; Agenda 2030 i
innovació inclusiva. Consellera adscrita al barri del Baix Guinardó.
Raúl Ortega (PSC)
Conseller de Mobilitat, Seguretat i prevenció. Conseller adscrit als barris de la Vall d'Hebron (i
Font del gos).
Marc Guallar (PSC)
Conseller d'Esports, Comerç i mercats. Conseller adscrit al barri del Carmel.
Sergi Perea (PSC)
Conseller de Manteniment de la via pública, Infància i Turisme. Conseller adscrit als barris de
Sant Genís i Teixonera.
Núria Carmona Cardoso (PSC)
Consellera per l'exercici de les funcions assignades al conseller/a tècnic/a per l'article 27 de
les Normes Reguladores de Funcionament dels Districtes. Consellera d'òrgans de participació i
de govern.
Donar compte de la present resolució al Ple del Consell de Districte en la propera sessió que
se celebri.
Barcelona, 19 de novembre de 2020.- La regidora del Districte, Maria Rosa Alarcón
Montañés."
Barcelona, 18 de gener de 2021. El secretari general P.D. de data 27 de maig de 2020, la cap
del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Andrea Prange.
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