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AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE 

 

 
Benvolguts / Benvolgudes, 
 
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària de l’Audiència Pública del 
Districte de Ciutat Vella, que tindrà lloc el 10 de febrer de 2022 a les 18.30 h, a la 
Sala Ernest Lluch, de manera presencial i telemàtica. 
 
Per donar compliment a les mesures de seguretat durant la pandèmia del COVID-19, 
l’aforament de públic de manera presencial serà limitat.  Us adjuntem amb la 
convocatòria les instruccions a tenir presents per garantir-vos el seguiment de la sessió 
i la participació. 
 
La sessió serà retransmesa en directe per streaming accedint al web del districte 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca, o també, des de la plataforma 
decidim.barcelona, des d’on es podrà seguir a distància mitjançant el link  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-ciutatvella/f/4019/meetings/5050 
      
 
Atentament,  
 
 
Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
 
 
 
 
 
 
Presidenta del Consell del Districte de Ciutat Vella  
 
Barcelona, 10 de febrer de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-ciutatvella/f/4019/meetings/5050
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INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA A L’AUDIÈNCIA DE 
CIUTAT VELLA DE 10 DE FEBRER DE 2022 
 

Formes de seguiment de la sessió:  
 

A- A distància, a través de la plataforma decidim.barcelona: 
 

       https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-ciutatvella/f/4019/meetings/5050 
 

B- així com, des de la pàgina web del districte: 
 
       https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca 

 
 
Formes d’intervenció:  

 
A- Anticipadament, per escrit, a través de la plataforma decidim.barcelona: 

 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-ciutatvella/f/4019/meetings/5050 

    
des del mateix moment de la convocatòria i fins a 24 hores abans de l’inici de 
l’Audiència. 
 

B- Intervenint en directe durant la sessió, prèvia reserva fins 24 hores abans de la sessió 
a la plataforma decidim.barcelona ja esmentada. D’aquesta manera, el ciutadà podrà 
intervenir per videoconferència durant l’Audiència per exposar personalment la 
pregunta, queixa o proposta que desitgi plantejar. En aquest cas, durant les hores 
prèvies a la sessió, es remetrà al ciutadà sol·licitant la drecera on s’haurà de 
connectar per a la seva intervenció. 

 
C- Presencialment intervenint en directe a la sala de l’Audiència. Per fer-ho, cal inscriure's 

fins a 24 hores abans de la celebració de l’Audiència, a través del formulari del 
menú Formulari d’inscripció a la plataforma decidim.barcelona. Durant les 24 hores 
anteriors a l’Audiència s'enviarà per correu electrònic la confirmació per poder assistir 
presencialment a la sala. En cas que les peticions d’assistència superin l’aforament 
marcat per les mesures de prevenció sanitària COVID-19, se seguirà l’ordre de 
recepció de les sol·licituds. Per a la resta es facilitarà un enllaç per participar per 
videoconferència o seguir la sessió per streaming. 
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