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AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE 

 
En nom de la regidora-presidenta del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, em plau 
convocar-vos a l’Audiència Pública de l’Estat del Districte  que tindrà lloc a la sala de 
plens de la seu del Districte, plaça Consell de la Vila núm. 7, el proper 5 de juliol de 2021 a 
partir de les 19.30 hores, en única convocatòria. 

En compliment de les normes de seguretat legalment establertes en què es troba la nostra 
ciutat durant la pandèmia del COVID-19, es veuen afectades tant la assistència presencial 
a la sessió com la forma de poder participar-hi, per això, la sessió serà retransmesa i es 
podrà seguir en directe tant per l’streaming de Youtube  (https://youtu.be/0fn6N0t0VFk) 
com des de la pàgina web del Districte , on es podrà seguir l’Audiència a distància. 

Així mateix s’informa que hi haurà un nombre limitat d ’una part de membres del Consell del 
Districte que hi assistirà presencialment a la sessió, i també hi podran assistir 
presencialment fins a un màxim de catorze (14) veïnes i veïns de públic, que seran 
admeses per estricte ordre de petició d ’assistència en directe, peticions tant d’assistència 
presencial com de formulació de les seves sol·licituds d’intervenció per veïnes i veïns que 
vulguin assistir-hi telemàticament, que podran fer-se fins a les 10.00 hores del mateix dia 
5 de juliol mitjançant la plataforma decidim.barcelona 
 
Per tant, en l’actual context sanitari, les veïnes i veïns de públic podran participar a través 
dels canals següents: 
 
1. Presencialment (fins a un màxim de catorze -14- persones).  
 
2. Digitalment i de forma anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a la sessió 
de l’audiència pública (enllaç extern) a través dels comentaris, abans de la celebració de 
l’Audiència (és a dir, fins a les a les 10.00 hores del dia 5 de juliol de 2021). Per poder 
formular les preguntes cal tenir un perfil d ’usuària a decidim.barcelona. Obrir-lo és molt 
fàcil (consulta com registrar-se  -enllaç extern-). 
 
3. Digitalment intervenint en directe  a l’Audiència per exposar les preguntes, queixes o 
propostes que es volen plantejar (a través del programa Sala Barcelona). Per participar en 
directe digitalment, cal inscriure’s a l’enllaç extern següent de la plataforma 
decidim.barcelona,  fins a les a les 10.00 hores del dia 5 de juliol de 2021, i 
posteriorment s’enviarà per correu electrònic, 30 minuts abans de l’inici de la sessió, l’enllaç 
per poder participar en directe. En cas que les peticions d’intervenció en directe no 
permetin una connexió de qualitat, se seguirà l’ordre de recepció de la sol·licitud : 
 
http://salavirtual.barcelona.cat/Audiencia_Publica_Districte_Sarria_Sant_Gervasi -
5juliol2021 

EL SECRETARI DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE 

 

 

Ricard González i Soriano 
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