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AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

 
 

Atenent la petició d´Audiència Pública formulada pels veïns i veïnes del Districte de 

Sant Andreu a través de la recollida de signatures, per indicació de la Presidenta del 
Consell del Districte de Sant Andreu, Il·lma. Sra. Montserrat BENEDÍ I ALTÉS, i la 
Regidora del Districte, Il·lma. Sra. Lucía MARTÍN GONZÁLEZ, em plau convocar 
AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE,  en el següent lloc, dia i hora:  

 
Punt únic: 

 
Terrenys del Consorci de la Zona Franca a les antigues casernes de Sant Andreu 

 
 
LLOC:  Des de la SALA ANDREU CORTINAS, a través del web del Districte 

www.barcelona.cat/santandreu/ca  

Plaça Orfila, núm. 1 
 

DIA:     7 de juliol de 2021 

 
HORA: 19 hores 

 
 
                                                                                   
Covid-19                  q           x                          g   ,           serà 

semipresencial, amb les següents formes de participació:  
 

1. Digitalment i de forma anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a la 
sessió de l'Audiència Pública, fins a 24 hores abans de la celebració de 

      è       https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-
santandreu, que serà llegida per la Presidenta. 
 

2. Per intervenir en directe digitalment en el moment de la celebració de 

      è     Pú      cal sol·licitar-ho 24 hores abans de la sessió a través del  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-santandreu, mitjançant 
el link que es farà arribar a través de correu electrònic a la persona 
interessada. 

 
3. Per reservar plaça per assistir-hi presencialment, màxim 22 persones de 

 ú    ,                      è     Pú             ·       -ho fins a 24 hores 
abans de la celebració de la sessió a través del 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-santandreu 
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4. Si  vol participar com a oient,                    é               g q   

                       w       D         www.barcelona.cat/santandreu/ca 
 

Barcelona,  
 

 
 
Cap de Serveis Jurídics-Secretaria 

http://www.barcelona.cat/santandreu/ca
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