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DISTRICTE DE LES CORTS 

CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 

 

Per indicació de la presidenta 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 

dimecres dia  27 de març, a les 19.00 hores, a la Sala de Plens del Districte de les 

Corts (Pl. Comas 18), amb el següent ordre del dia: 

 

1. Aprovació de l’acta del darrer Consell 

2. Presentació del projecte de l’espai Bederrida 

3. Actualització de la informació sobre els projectes de la zona verda del Pla 

Anglesola i del Parc de les Corts 

4. Presentació dels policies de barri de les Corts 

5. Informe del Regidor 

6. Precs i preguntes 

 
La secretària del Consell 
 
 
 
 
Anna Mas i Trullenque 

 
 

Barcelona, 14 de març de 2019 

Us assabentem que els ciutadans i ciutadanes del Districte de les Corts poden enviar 
les seves peticions, queixes, reclamacions al correu electrònic 
consellbarrilescorts@bcn.cat, 48 hores abans de la sessió, per tal que siguin ateses en 
el mateix Consell de Barri. Serà necessari que, en la petició, consti el D.N.I. de la 
persona que intervindrà així com l’adreça de correu electrònic en la qual vol rebre les 
respostes escrites.  No obstant això, i com fins ara, us recordem que també es poden 
fer aquestes mateixes peticions el dia del Consell de Barri. 

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.  

mailto:consellbarrilescorts@bcn.cat


 
 

 

 

P.S.: Així mateix, i 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 

 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

