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DISTRICTE DE LES CORTS 

CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 

 
 

Per indicació del president del Consell de Barri de les Corts, em plau convocar-

vos a la propera sessió del CONSELL DE BARRI DE LES CORTS que tindrà 

lloc el proper dimecres dia 9 de juny, a les 18 hores, amb el següent ordre del 

dia:  

1.- Aprovació de l’acta anterior, si s’escau 
2.- Informe del Regidor del Districte de les Corts 
3.- Presentació Taula de Dones de les Corts 
4.- Pressupostos Participatius 
5.- Protegim escoles: actuacions 2021 
6.- Nous semàfors al barri  

7.- Torn obert   
 

Donat l’actual context sanitari, la celebració del Consell de Barri serà en format 
semipresencial. 

 No presencial: Per assistir-hi i participar-hi digitalment (fer 
intervencions), podeu connectar-vos en directe des de la pàgina 
Decidim.barcelona a través del següent enllaç:   

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrilescorts/f/2610/meetings/4406 

La sala de la videoconferència s'obrirà 30 minuts abans de l'inici del Consell. 

Podeu seguir el Consell de Barri i el seu desenvolupament mitjançant la 
retransmissió en streaming des de la pàgina web del Districte de les Corts, a 
través del Decidim.barcelona i de l’enllaç  del canal de Youtube:  

https://youtu.be/Mouy4-h55sw 
 

 Presencial: al Saló de Plens del Districte de les Corts prèvia inscripció 
al correu electrònic  Consellbarrilescorts@bcn.cat fins a les 18 hores del 
dia 8 de juny. L’aforament és limitat, seguint instruccions del PROCICAT. 
Les peticions d’assistència presencial es tindran en compte segons 
l’ordre d’inscripció al correu electrònic. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrilescorts/f/2610/meetings/4406
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca
https://youtu.be/Mouy4-h55sw
mailto:Consellbarrilescorts@bcn.cat
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Per dubtes o incidències vinculades amb el funcionament del Consell de Barri 
cal que us adreceu al correu electrònic (fins a les 18 hores del dia 8 de juny): 

 Consellbarrilescorts@bcn.cat 

les preguntes no respostes en la mateixa sessió del Consell de Barri seran 
contestades per correu electrònic en el transcurs del mes posterior al Consell 
de Barri.  

 

 

 

Barcelona, 28 de maig de 2021 

 

 

El secretari del Consell 
 
 
Víctor Nieto Vendrell 
 
 
 
 
 

 
P.S.: 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 
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