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Per indicació de la regidora-presidenta del Consell del Districte de Sants-
Montjuïc, us fem avinent la convocatòria de la sessió ordinària no 
presencial per videoconferència del Consell del Districte que tindrà lloc el 
dia 7 de maig de 2020, a partir de les 16.00 hores.  
 
 
NOTA IMPORTANT: 
 
 
 Quant a les possibles intervencions de les entitats i de la ciutadania en els 
punts de la part d'impuls i control que formen part de l'ordre del dia,  
 
 
S’INFORMA que: 
 
1. La sessió d’aquest plenari del Consell de Districte, atès l'actual context 
d'emergència sanitària per la Covid-19, se celebrarà de manera no presencial 
per videoconferència, serà difosa pel canal YouTube de l’Ajuntament de 
Barcelona i podrà seguir-se a través del web del Districte  
  

ja.cat/PleSantsMont-maig20    
 
Aquesta circumstància fa que no sigui possible donar entrada en 
directe als possibles peticionaris d'informacions i/o preguntes vinculats amb els 
punts de l'ordre del dia. 
  
 
Tenint present que les possibilitats d'intervenció de les persones que no siguin 
membres dels consells dels districtes previstes a les Normes reguladores del 
funcionament dels districtes de la ciutat de Barcelona (NRFD) estan referides 
exclusivament a una modalitat d'assistència presencial, i no pas remota, es 
comunica que per tal de garantir la participació ciutadana, totes aquelles 
persones que vulguin, podran presentar dites sol·licituds d'intervenció 
mitjançant la plataforma IRIS, fins a les 16.00 hores del dia 6 de maig, en 
l'apartat d'òrgans de participació de les informacions i consultes de la web 
municipal on hi haurà un d'específic per al Plenari del Districte, que inclourà un 
formulari amb uns camps específics, continguts en els enllaços següents, a triar 
pels peticionaris, en llengua catalana, castellana o anglesa: 
 

 Català: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=559 

 Castellà: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=560 

 Anglès: http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=561 
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2. La Presidència del Consell del Districte donarà compte en el punt a què es 
refereixin, de les sol·licituds de participació rebudes mitjançant aquest 
canal, donant la paraula durant la sessió al regidor del Districte per tal que doni 
resposta (i/o doni la paraula als/les consellers/es de govern del Districte, si 
escau, per donar-hi resposta).  
 
L’Ordre del dia aprovat per la Junta de Portaveus en sessió de 29 d’abril de 
2020 es troba publicitat tanmateix al web del Districte. 
 
 
Barcelona,  
 
El Secretari del Consell 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Parejo 
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