CONVOCATÒRIA
Per indicació de la vicepresidenta del Consell Escolar Municipal del Districte de l'Eixample,
Alícia Puig, ens plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal del
Districte de l'Eixample sota el títol Propostes per millorar les polítiques educatives a
l’Eixample, que tindrà lloc el dimecres 4 de març a les 18 h a la Sala d'actes de l’institut Jaume
Balmes (c. Pau Claris 121).
En aquesta trobada es presentarà la proposta de PAD desenvolupada per l’equip de govern,
oberta al debat i les aportacions de veïns i veïnes. D’altra banda, també podreu proposar
projectes d’inversió -amb un pressupost total de 7,5M € en el conjunt del districte-, que
posteriorment seran sotmesos a un procés de votació popular. D’aquesta manera, la població
del districte podrà definir i escollir de forma directa quins projectes s’hauran d’executar.
Podeu trobar la informació detallada del procés a https://www.decidim.barcelona/
Donat el caràcter extraordinari de la sessió, la convocatòria es realitzarà de forma oberta al
conjunt dels veïns i veïnes.
ORDRE DEL DIA
1. Debat i propostes del Programa d’Actuació del Districte de l’Eixample (PAD).
2. Debat sobre projectes d’inversió al Districte de l’Eixample dins del marc dels
pressupostos participatius.

Es prega confirmar l’assistència.
Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample
Districte de l’Eixample
c/ València 307, 3r 1a. 08009 Barcelona
Telèfon 93 291 48 54
cemdeixample@bcn.cat

Barcelona, 12 de febrer de 2020

Si necessiteu alguna mesura d'accessibilitat o servei de cura d'infants, podeu sol·licitar-ho fins a 5 dies laborables
abans de la trobada al telèfon 932916260 (de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dijous de 16.30 a 18 h) o al correu
electrònic eixample_spersones_territori@bcn.cat
T’adjuntem la relació de tots els debats d’aquest procés que es faran al districte per si vols participar i incidir en la
resta de temes que es tractaran.
Disposeu d’un servei de suport per aquelles persones que vulguin proposar projectes d’inversió i necessitin ajuda
per dissenyar-lo. El trobareu al vestíbul de la Seu del Districte (Carrer d'Aragó, 311), que us atendrà individualment
els dimecres 19 i 26 de febrer i 4, 11, 18 i 25 de març, de 17 a 19 h.

