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NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Qui desitgi intervenir ho ha de sol·licitar mitjançant la presentació d’un escrit en l’oficina del registre d’aquest Districte abans de les 24 hores de la celebració 
de la sessió, detallant-hi de manera específica el punt en què es vol intervenir. 
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Per indicació de l'Il·lm. Sr. Regidor del Districte de Sant Martí, em plau convocar-vos a la 
sessió ordinària de la Comissió consultiva de govern d’Urbanisme i Obres, que tindrà 
lloc el proper dia vint-i-sis de setembre de dos mil disset, a les disset hores, a la seu 
del Districte, plaça de Valentí Almirall, 1, amb el següent ordre del dia, que, si s’escau, serà 
aprovat per la Junta de Portaveus en la sessió del mateix 26 de setembre de 2017: 
 
 
 
1. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana dels equipaments situats a 

l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila i de Llacuna, d’iniciativa municipal 
(Institut BCN Esports).  

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=
22%40148& 

 

2. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la modificació de les condicions 
edificatòries de la parcel·la situada al carrer Sancho d’Àvila 65-69, promogut per 
CONREN TRAMWAY UNO SL.  

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=
22%40147& 

 

3. INFORMAR el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana per a l’ampliació de l’escola 
la Mar Bella, situada a la plaça Sant Bernat Calbó, promogut pel Consorci d’Educació 
de Barcelona.  

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=
B1532& 

 

4. INFORMAR el Pla Especial Integral de preservació i reutilització pera ús d’habitatge no 
convencional de l’edifici situat al carrer Sancho d’Àvila, 41-45. Districte d’activitats 
22@, promogut per Mahir Investment, SL. 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=
22%40149& 
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5. INFORMAR el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici industrial 
consolidat situat al carrer Almogàvers, 177-179 i 177-179 interior, promogut per 
MENIMA ITG SLU. 

http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=
22%40150& 

 

Barcelona, 21 de setembre de 2017 
 
 

 
Rocio Benito Arranz 
La Cap del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 
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