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DISTRICTE DE LES CORTS 

CONSELL DE BARRI DE LA MATERNITAT I SANT RAMON 

 
 

Per indicació del president del Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon, em plau 

convocar-vos a la propera sessió del CONSELL DE BARRI LA MATERNITAT I SANT 

RAMON que tindrà lloc el el proper dimecres 11 de novembre, a les 17.00 h, amb el 

següent ordre del dia:  

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau 
2.- Informe del regidor sobre l’estat del barri 
3.- Informació sobre la modificació del PGM Pla Danubi 
4.- Pla d’actuació sobre el verd 
5.- Presentació d'una entitat del barri. AF Veterans de Catalunya 
6.- Torn obert  
 
 

Donat l’actual context sanitari, la celebració del consell de barri serà en format NO 
presencial i es podrà seguir directament en aquest enllaç del canal de Youtube:  

https://youtu.be/S2vnHe75h6M 

La participació no presencial de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de 

la següent forma i a través dels canals que s’indiquen a continuació.  

Per fer les peticions, queixes i reclamacions es realitzarà, sempre indicant nom i 

cognoms, DNI i adreça de correu electrònic, mitjançant un d’aquests dos canals: 

1.- El correu electrònic ConsellBarriMaternitatSantRamon@bcn.cat 

2.- A través de la plataforma DECIDIM.BARCELONA, omplint el full d’intervenció que 

es troba en el següent enllaç (no cal estar registrat): 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrimaternitatsantramon/f/2613/meetings/3

769 

En tots dos canals el termini per registrar les peticions serà fins a les 17 hores del 
dia 9 de novembre. 
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Les peticions, queixes, reclamacions i/o consultes que s’hagin rebut a través d’aquests 
canals, seran llegides i respostes pel regidor o conseller/a de Districte que 
correspongui en cada cas. Sempre i quan sigui possible les consultes s’ajuntaran per 
temes per fer més àgil el Consell. 
 

D’altra banda, les peticions, queixes i reclamacions que no es contestin en la mateixa 
sessió del Consell de Barri seran contestades per correu electrònic o a través de l’IRIS 
en el transcurs del mes posterior a la sessió.  

 

Per intervenir en directe al Consell de barri: 

Per participar en directe digitalment, cal enviar un correu a l’adreça 
direccioST_TRlescorts@bcn.cat  fins a 24 hores abans de la celebració del Consell de 
barri, fent constar el vostre interès en participar.  

Per qüestions tècniques la capacitat de connexió està limitada a 20 persones. 
Agrairem que, per part de les entitats, només hi participi un representant per tal que la 
ciutadania no organitzada, que ho desitgi, pugui intervenir al Consell de barri.  

Durant les 12 hores anteriors al Consell rebreu, per correu electrònic l'enllaç per poder 
participar en directe.  

 

EL secretari del Consell 
 
 
 
 
Josep Maria Comorera Villalobos 

 
 

Barcelona, 30 d’octubre de 2020 

 
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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