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CONVOCATÒRIA COMISSIONS CONSULTIVES 

22 de febrer de 2021 

      

Comissió consultiva de via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals 

Comissió consultiva d’emergència climàtica, urbanisme i obres 

Comissió consultiva de serveis a les persones i polítiques socials 

 

En compliment d’allò que disposen els Articles 30 i 31 del Reglament Intern d’Organització i 

Funcionament del Districte de Gràcia, us convoquem a la sessió de les Comissions Consultives de Govern 

del Districte que tindran lloc el dia 22 de febrer 2021, a les 18 hores, simultàniament a la Sala d’Actes 

Districte (Plaça de la Vila de Gràcia, 2) i per videoconferència, per tractar dels punts previstos en el 

projecte d’ordre del dia del Plenari del Consell del Districte del proper dia 2 de març de 2021 i altres 

assumptes d’interès: 

 

1. Mesura de govern Full de ruta de Gràcia per a la reactivació econòmica 2021-2023. 

 

2. Informe Millores dels entorns escolars. 

 

3.  Modificació del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i ambiental del barris 

de Gràcia, d’iniciativa municipal. 

 

4. Modificació puntual del Pla Especial d’Establiments de Concurrència pública i altres 

activitats del Dte. de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt; d’iniciativa municipal. 

 

5. Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de 

joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents 

d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona. 

 

6. Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, 

d’iniciativa municipal. 

 

7. Denominació de Montserrat Riera Moreno per al nou espai públic al barri de la Salut. 

 

Barcelona, 12 de febrer de 2021 

 

 

 

 

Eloi Badia Casas 

Regidor del Districte 
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