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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de la Consellera i Presidenta del Consell de Dret a la Salut de Nou Barris, 
Sra. Esther Flaquer García, us convoquem a la sessió ordinària que tindrà lloc el 15 de 
juliol a les 17 h, a la Sala de Plens de la Seu del Districte, Pl. Major de Nou Barris, 
núm. 1, primer pis, amb el següent 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Presentació de l’actual Regidor del Districte de Nou Barris, F Xavier Marcè Carol 
(5’) 

2. Aprovació d’actes anteriors, de 30 d’octubre de 2019 i 5 de març de 2020 (5’) 
3. Incidència de la COVID-19 a Nou Barris, respostes dels serveis de salut i accions 

en la nova normalitat (60’) 

4. Debat i aportacions per part de les entitats veïnals (35’) 
5. Recordatori de la previsió de fer un Monogràfic sobre Salut Sexual i 

Reproductiva a la tardor (5’) 
 
 
La sessió tindrà una durada aproximada de dues hores.  
 
Important: D’acord a les mesures d’higiene i seguretat motivades pel COVID-19, 
l’aforament de la sala està limitat a 47 persones que, prèviament hauran comunicat al 
correu bcatalaj@bcn.cat la seva presència. Per accedir al Consell caldrà que els 
assistents inscrits registrin la seva presència a Consergeria de Districte. 
  
Nota: es prega l’ús de mascareta, guardar la distància de seguretat, no dur productes 
perfumats, així com mantenir els telèfons mòbils apagats o en mode avió durant la reunió, en 
atenció a les persones afectades de síndrome de sensibilització central. 
 

 
 
M Blanca Catalá Jiménez 
Secretària del Consell,  
 
Barcelona,  8 de juliol de 2020 
 

Avís de protecció de dades  

Us recordem que la entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) garanteix més seguretat 
i transparència sobre les dades personals del ciutadans i ciutadanes.  
D'acord amb aquesta normativa, us informem que l'Ajuntament de Barcelona ha actualitzat la seva política de 
privacitat. Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
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