
 
 
 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

 
 

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 seu del Districte, plaça Consell de la Vila núm. 7, el proper 
30 de juny de 2020, a partir de les 17.30 hores, en única convocatòria. 

En compliment de les normes de seguretat legalment establertes durant la fase 
de desconfinament en què es troba la nostra ciutat durant la pandèmia del 
COVID-19, es veuen afectades tant la assistència presencial a la sessió, que 
tindrà un aforament limitat, com la forma de poder participar-hi, per això, la 
sessió serà retransmesa i es podrà seguir en directe tant per streaming a través 
de la plataforma decidim.barcelona com des de la pàgina web del Districte, on es 
podrà seguir l’Audiència a distància, motiu pel qual, a banda dels nombre limitat 
d’una part de membres del Consell del Districte que hi assistirà presencialment 
a la sessió, també hi podrà assistir presencialment fins a un nombre màxim de 
quinze veïnes i veïns de públic, les quals podran formular les seves sol·licituds 
d’assistència presencial fins a les 12.00 h. del dia 30 de juny, com a molt tard, 
enviant les seves sol·licituds directament en aquesta mateixa adreça de correu 
electrònic de la Secretaria, fent constar les seves dades personals (nom i 
cognoms, i/o nom de l’entitat a la que representen), així com la identificació 
d’una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte, per tal de poder 
confirmar o no posteriorment la seva assistència, la qual es confirmarà seguint 
l’ordre rigorós temporal de registre de petició d’accés a la sala, persones que 
també podran formular les seves sol·licituds d’intervenció de forma directa i 
verbal durant la sessió, si així ho desitgen. 
 
A banda, tant aquestes persones del públic assistents de manera presencial a 
la sessió com la resta de persones veïnes i veïns que no assisteixin de manera 
presencial, podran formular les seves sol·licituds d’intervenció fins a 24 hores 
abans de la sessió (fins a les 17.30 h. del dia 29 de juny) mitjançant 
l’esmentada plataforma decidim.barcelona, quin enllaç és el següent: 
 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-

sarriasantgervasi/f/4032/meetings/3576), 
 

EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE 
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