
 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
Serveis Jurídics - Secretaria 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 

 

Per indicació de la Regidora-Presidenta del Consell del Districte, Ima. Sra. 
Neus Munté Fernández, us convoco a la SESSIÓ ORDINÀRIA de 
l’AUDIÈNCIA PÚBLICA D’ESTAT DEL DISTRICTE que tindrà lloc el proper 18 
de juny de 2020, a les 18.30 hores. 
 
L’ordre del dia de la sessió serà el següent: 
 

1) Aprovació de l’acta de l’anterior sessió de 19 de desembre de 2019 

L’esborrany de l’acta i les respostes per escrit derivades de la referida 

sessió es trobaran al web del Districte a partir del pròxim 16 de juny  

 2) Torn obert de paraules. 
 
Amb motiu de l’actual situació de desescalada i prevenció sanitària 
derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la 
normativa sanitària vigent, la sessió tindrà lloc de manera  presencial amb 
aforament limitat i amb la forma de participació a través dels canals que 
s’indiquen a continuació : 
 

1. Digitalment i de forma anticipada, deixant escrita la pregunta o petició a 
la sessió de l'Audiència Pública a través dels comentaris. Els 
comentaris es poden formular fins a 24 hores abans de la celebració de 
l’Audiència. Per poder formular les preguntes cal tenir un perfil d’usuàri/a 
a decidim.barcelona. Obrir-lo és molt fàcil (consultar com registrar-se)! 
 

2. Presencialment, intervenint en l’Audiència per exposar les preguntes, 
queixes o propostes que es volen plantejar. 
Per garantir les distàncies de seguretat entre els assistents l’aforament 
serà limitat; motiu pel qual es requereix de forma obligatòria realitzar 
reserva prèvia de plaça fins a 24 hores abans de la celebració de 
l’Audiència. 

 
Enllaç a la pàgina de Decidim.Barcelonaper a poder participar en la sessió : 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-santsmontjuic 
 
Ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries i la normativa vigent 
durant la desescalada, no es podrà lliurar cap document ni full de petició durant 
la celebració de l’Audiència 
 
Barcelona, 12 de juny de 2020 
 
El Secretari del Consell 
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