
 
 

 
 
 

 

 
 

Nota informativa 
 
 
Quant a les possibles intervencions de les entitats i de la ciutadania en els punts de la part 
decisòria, de la part d'impuls i control, i del torn final obert de paraules de l'ordre del dia, s'informa 
que: 
 

1. La sessió d’aquest Ple, donat l'actual context d'emergència sanitària per la Covid-19, se 
celebrarà de manera semipresencial i per videoconferència, serà difosa pel canal YouTube 
de l’Ajuntament de Barcelona i podrà seguir-se a través del web del Districte 
(https://ajuntament.barcelona.cat/sarriasantgervasi/ca). Aquesta circumstància fa que no 
sigui possible donar entrada en directe a les possibles persones peticionàries 
d'informacions i/o preguntes vinculades amb els punts de l'ordre del dia. Tenint en compte 
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 17 h del dia 6 de juliol, en l'apartat d'òrgans de 
participació de les informacions i consultes del web municipal, on n’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 per les persones peticionàries, en llengua catalana o 
castellana, i, a més, dites persones podran sol·licitar l’assistència presencial a la sala de 
Plens del Consell del Districte on tindrà lloc la sessió, en l’espai corresponent específic de 
petició d’assistència en l’esmentada plataforma IRIS (també fins a les 17 h del dia 6 de 
juliol), assistència que es confirmarà seguint l’ordre rigorós temporal de registre de petició 
d’accés a dita sala, persones que també podran formular les seves sol·licituds d’intervenció 
de forma directa i verbal durant la sessió (si així ho desitgen): 
 
En català: 
 
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4898&consulta=1&directo=0
&i=c&tescolta=1 
 
En castellà:  
 
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4898&consulta=1&directo=0
&i=e&tescolta=1 

 
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 perquè doni resposta (i/o doni la paraula als/les consellers/es 
de govern o a algun/s altre/s responsable/s del Districte, si escau, per donar-hi resposta). 
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