Districte de les Corts
Direcció de Serveis a les Persones I al Territori
Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 402 70 00
direccioSP_TRlescorts@bcn.cat
lameva.barcelona.cat/lescorts

DISTRICTE DE LES CORTS
CONSELL DE BARRI DE LES CORTS

Per indicació del president del Consell de Barri de les Corts, em plau convocarvos a la propera sessió del CONSELL DE BARRI DE LES CORTS que tindrà
lloc el proper dimecres 3 de març, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta anterior, si s’escau
2.- Participació: proposta elecció representant Consell de Ciutat
3.- Actuacions espai públic: parc Europa-Anglesola
4.- Situació Colònia Castells
5.- Situació de l'Espai Jove
6.- Obertura de l'escola Anglesola
7.- Projecte "No estem sols"
5.- Torn obert

Donat l’actual context sanitari, la celebració del Consell de Barri serà en format
NO presencial.
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/barrilescorts/f/2610/meetings/4256
i entrar a la reunió del Consell de Barri de les Corts.
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:
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https://youtu.be/4Ihf1qxCq9c
Per dubtes o incidències vinculades al funcionament del Consell de Barri cal
que us adreceu al correu electrònic (fins a les 12 hores del dia 3 de març):
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, 22 de febrer 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

