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DISTRICTE DE LES CORTS
CONSELL DE BARRI DE PEDRALBES

Per indicació del president del Consell de Barri de Pedralbes, em plau convocarvos a la propera sessió del CONSELL DE BARRI DE PEDRALBES que tindrà
lloc el proper dijous dia 10 de febrer, a les 18 hores, a ESADE (Escola Superior
d'Administració i Direcció d'Empreses) a l’avinguda Pedralbes 60*62, amb el
següent ordre del dia:
1.2.3.4.5.6.-

Aprovació de l’acta anterior
Informe del Regidor del Districte de les Corts
Inici d’obres de la L9 de metro
Plans d’actuació quadrimestrals de Parcs i Jardins
Pla de prevenció d’incendis domèstics
Torn obert

Donat l’actual context sanitari, la celebració del Consell de Barri serà en format
semipresencial.
Per poder 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/barripedralbes/f/2618/meetings/5055

La sala de la videoconferència s'obrirà 30 minuts abans de l'inici del Consell.
Per poder seguir el Consell de Barri i el seu desenvolupament es pot fer
mitjançant la retransmissió en streaming a través 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/xAHGNePZhSM
Per efectuar intervencions en el punt 6 de l’ordre del dia “Torn obert”, caldrà
presentar a la taula de presidència del Consell de Barri el full d’intervenció que
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s’adjunta amb la convocatòria. Es donarà resposta en el propi Consell de Barri o
posteriorment, per correu electrònic, en el transcurs del mes posterior al
Consell de Barri.

El secretari del Consell
Víctor Nieto Vendrell

Barcelona, 3 de febrer de 2022

