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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:08

Per a: 'direccio@cab.cat'

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació CAB_signed.pdf; Memoria General Reglament DecidimBcn_signed.pdf; 

Proposta Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 9:36

Per a: 'presidencia@cjb.cat'

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació CJB_signed.pdf; Memoria General Reglament DecidimBcn_signed.pdf; 

Proposta Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:11

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Consell Ciutadà Sant Martí_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 9:31

Per a: Consell de Ciutat

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Consell de Ciutat_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

SeguimentSeguiment: Destinatari Lliurament

Consell de Ciutat S'ha lliurat: 4/11/2021 10:48

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:01

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Consell de Dones_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:03

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Consell d'Immigració_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 9:59

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Coord Entitats Poble-sec_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 9:42

Per a: 'projectes@ecom.cat'

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació ECOM_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:06

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació FAVB_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:15

Per a:

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Marc Parès_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:17

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Mercè Pérez Salanova_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:19

Per a:

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació Pere Nieto_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 
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GIMENEZ LIZANDRA, ANNA MARIA

De: rhumans Area CECC

Enviat: dijous, 4 de novembre de 2021 10:13

Per a: '

Tema: Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 

2021/0069 - tràmit d'audiència

Fitxers adjunts: Comunicació AVV Nou Barris_signed.pdf; Proposta 

Decret_Alcaldia_Barcelona_Decidim_Def_signed.pdf; Memoria General Reglament 

DecidimBcn_signed.pdf

Benvolgut/da, 

 

En relació amb la Plataforma digital per a la participació ciutadana “Decidim.Barcelona”- Exp. 2021/0069, a 

efectes que si està interessat pugui presentar les consideracions que cregui oportunes, annexem la 

següent documentació: 

 

 Comunicació tràmit d’audiència 

 Memòria general i d’impacte normatiu del Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la 

participació ciutadana “Decidim.Bardelona” 

 Proposta de Decret d’alcaldia que regula la Plataforma digital per a la participació ciutadana 

“Decidim.Barcelona” 

 

El termini màxim per presentar les seves consideracions és el 19 de novembre de 2021, a l’adreça de 
correu electrònic   rhumans_areaCECC@bcn.cat 
 

Li agrairem que confirmi la recepció d’aquest correu. 

 

Atentament, 

 

 

Departament d’Administració  

Direcció de Recursos  

Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
 

Pg. de Sant Joan, 75, 1a planta 

 

 




