
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CONSELL SECTORIAL DE PERSONES  AMB DISCAPACITAT 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ 07/11/19 

 

Per indicació de la presidència del Consell us convoquem a participar en la 
propera sessió ordinària del  Consell sectorial de persones amb 
Discapacitat, que tindrà lloc el 07 de novembre de 2019, a les 18.30 
h a la Seu del Districte de Nou Barris – Sala d’actes (2 pis) , amb el 
següent ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta del consell sectorial anterior, si 
s’escau. 

2. Presentació de la nova consellera tècnica i de l’equip de Govern.   

3. Revalidació o elecció del vicepresident del consell sectorial. 

4. Seguiment del proper Pla Actuació Municipal (PAM)  i Pla Actuació 
Districte (PAD), a càrrec de Sònia Nieto, consellera de Persones amb 
Discapacitat. 

5. Informar dels actes preparats d’aquí a final d’any per les següents 
comissions:   

    5.1. Comissió Dia Internacional: presentació dels actes per 
commemorar el Dia Internacional de Persones amb Discapacitat. 

   5.2. Comissió sensibilització escoles: presentació del programa de 
xerrades organitzades. 

6.  Valoració de les subvencions, a càrrec del Vicepresident 

7. Precs i suggeriments 

Us recordem que el Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat, com a 
òrgan de participació, vol servir d’espai de trobada entre les associacions, 
entitats i serveis de discapacitats i els responsables municipals, per tal de 
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transmetre de forma directa la informació i poder recollir les vostres 
opinions i suggeriments. 
 
Aquest consell disposarà del servei d’intèrpret en llengua de signes, per a 
qui ho necessiti. Si cal un altre mesura d’accessibilitat a la comunicació 
oral, cal enviar un mail a: ggalvez@bcn.cat, amb 5 dies d’antelació. 
 
Ben cordialment, 
 
Sonia Nieto 
Consellera-presidenta del Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat  
Barcelona, 30 d’octubre de 2019 
 

Us informem que la posada en marxa del nou Reglament General de 
Protecció de Dades (RGPD) a l’Ajuntament de Barcelona ha generat una 
nova política de privacitat que podeu consultar al web 
www.ajuntament.barcelona.cat/protecciodades. El nou reglament reconeix 
nous drets per a la ciutadania que podreu exercir electrònicament o per 
carta adreçant-vos a les adreces de contacte que trobareu al web. 

Concretament, i per tal de donar compliment als requisits d'informació que 
exigeix el nou reglament, l'Ajuntament de Barcelona us facilita informació 
actualitzada sobre el tractament de les vostres dades personals, 
tractament que neix del vostre interès en conèixer i ser part de la 
participació ciutadana fomentada pel Districte de Nou Barris.  

Donat que la legitimació d’aquest tractament és basa en el consentiment 
lliure i voluntari de la vostra participació, podeu revocar aquest 
consentiment quan ho estimeu oportú, moment a partir del qual deixaríeu 
de rebre les convocatòries. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu 
dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, entre d’altres drets 
establerts al RGPD relatius al tractament de dades. Les vostres dades es 
conservaran mentre no presenteu una sol•licitud de supressió de dades o 
mostreu oposició a la recepció de les convocatòries indicades. 
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