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Disposicions generals – Resolucions

RESOLUCIÓ del regidor del Districte de Nou Barris, de 24 de març de 2021, 
relativa al règim de dedicació d'un conseller del Districte.

En data 11 de març de 2021 (Gaseta Municipal de data 16 de març de 2021), es va dictar 

Decret d’Alcaldia conforme al qual, disposà nomenar al Sr. Jordi Bouzon Magriña, membre del 

Consell Municipal del Districte de Nou Barris, en substitució del Sr. Sergio Nieto Sánchez.

Havent-se complert els requisits exigits a l’article 18.1 de les Normes Reguladores de 

Funcionament dels Districtes i, en especial, havent procedit a la presentació i posterior 

publicació del registre d’interessos (declaració de béns i activitats), el Sr. Jordi Bouzon 

Magriña va prendre possessió del càrrec de conseller del Districte de Nou Barris per aquest 

mandat 2019-2023 en el decurs del Consell Plenari ordinari de data 18 de març de 2021

De conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores del funcionament 

dels Districtes, en la seva redacció resultant de la modificació aprovada definitivament per 

acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 2019,  el Regidor de Districte que 

sotasigna dicta la següent

Resolució

Establir, de conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores del 

funcionament dels Districtes i a l’acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 

2019, el règim dedicació del nou conseller  amb els efectes que es determinen a continuació

Dedicació ordinària (sense dedicació especial) 

− Jordi Bouzon Magriña, amb efectes del 18 de març de 2021.

Mantenir la resta de pronunciaments efectuats en les resolucions de dates 24 de juliol de 

2019 i 27 de setembre de 2019 en relació al règim de dedicació de la resta de Consellers i 

Conselleres del Districte de Nou Barris en règim de dedicació ordinària.

Disposar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i a la seu 

electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 17.5 de les Normes 

reguladores de funcionament dels districtes.

Donar compte de la present resolució al Consell de Districte en la propera sessió plenària que 

celebri.

Barcelona, 24 de març de 2021. El regidor del districte, Francesc Xavier Marcé Carol.
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