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CONVOCATÒRIA COMISSIONS CONSULTIVES 

23 de novembre de 2020 

      

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 23 de novembre 2020, 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 desembre de 2020 i 

altres assumptes d’interès: 

 

1. Preus públics d’equipaments del Districte per a l’any 2021. 

 

2. Mesura de govern LGTBI 

 

3. Programa de Actuació del Districte de Gràcia 2020-2023; 

 

4. Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 

 

5. Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021. 

 

6.  Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de 

protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de 

Barcelona. 

 

7. Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la implantació d’equipament amb 

allotjament dotacional a les finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17. 

 
8. Informe sobre la Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema 

d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona. 
 

9. Canvi de denominació del carrer Ramiro de Maeztu pel d’Ana Maria Matute. 

 

10. Canvi denominació de la plaça del Poble Romaní per la de plaça del Poble Gitano. 
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Barcelona, 19 de novembre de 2020 

 

 

 

 

Eloi Badia Casas 

Regidor del Districte 

 

 

 

 

 

 


