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ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE 
SETEMBRE DE 2018 

 
 
 
 
Vista la petició adreçada al Regidor President del Consell del Districte d’Horta-
Guinardó -per part dels grups municipals Demòcrata, ERC i PSC-, el President, de 
conformitat amb els articles 68 del Reglament orgànic municipal (ROM), 13 de les 
Normes reguladores del funcionament dels Districtes i 33 del Reglament intern 
d’organització i funcionament del Districte d’Horta-Guinardó, ha disposat convocar-vos 
a la sessió extraordinària que se celebrarà el proper dimecres 12 de setembre a les 
18:30h a la Seu del Districte d’Horta-Guinardó per tractar l’assumpte indicat en la 
petició de convocatòria esmentada, consistent en el debat i la votació de la 
Proposició/Declaració de grup següent: 
 
 

 
ÚNICA El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 1r) Instar a 

la Regidora del Districte, na Mercedes Vidal Lago, a informar en aquest 
Consell Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de 
despesa corrent que es puguin veure afectades a causa del menor 
volum d’ingressos que està liquidant l’Ajuntament de Barcelona en 
relació als pressupostats. 2n) Que tota aquesta informació sigui lliurada 
per escrit a tots els grups, abans de la celebració d’aquest plenari 
extraordinari mitjançant un document on es trobin detallades cadascuna 
d’aquestes partides, indicant el seu grau d’afectació, i si s’escau una 
nova calendarització. 3r) Que en tots els consells plenaris del Districte 
ordinaris fins a la finalització del present mandant constarà un punt en 
l’apartat informes de govern de seguiment de les partides d’inversions i 
despesa corrent. 4rt) Que en els propers consells de barri a celebrar en 
el districte s’informi als veïns i veïnes d’aquestes afectacions.  

 
 
 
Barcelona, 6 de setembre de 2018 
 
 
La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
p.d. de 12 de març de 2018 
 
 
Andrea Prange 
 
 


