Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Direcció de Serveis Generals
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28

A petició d’una quarta part dels membres del Consell de Districte, em plau convocar-vos a la
sessió extraordinària del Consell Plenari del districte de Sant Martí, que tindrà lloc el proper
dia sis de setembre de dos mil divuit, a les dinou hores, a la seu del Districte (plaça de
Valentí Almirall, 1), per tractar l’assumpte següent:
Part d’impuls i control
Proposició / declaració de grup presentada pels Grups Municipals de Districte Demòcrata,
d'Esquerra República de Catalunya - Acord Municipal i del Partit dels Socialistes de
Catalunya, amb el següent contingut:
Que el Consell de Districte de Sant Martí acordi:
1. Instar al Regidor del districte de Sant Martí 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.
2. 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.
3. Que en tots els consells plenaris del Districte ordinaris fins la finalització del present
mandat constarà un punt en l'apartat informes de govern de seguiment de les partides
d'inversions i despesa corrent.
4. Que ens els propers consells de barri a celebrar en el districte s'informi als veïns i
veïnes d'aquestes afectacions.
Barcelona, 28 d’agost de 2018

Raimond Blasi i Navarro
President del Consell del Districte de Sant Martí
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la
participació ciutadana), legitimat d'acord amb el consentiment de l'interessat. Tret d'obligació legal, les vostres
dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets
sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

