Districte de Nou Barris
Secretaria
Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona
Tel. 932916830

CONVOCATÒRIA
Per indicació de la Presidenta-consellera per delegació de la Comissió Consultiva
d’Ecologia Urbana i Mobilitat del Districte de Nou Barris, Sra. Sara Belbeida Bedoui, em
plau convocar-vos a la sessió ordinària de la Comissió Consultiva de Govern
d’Ecologia Urbana i Mobilitat que tindrà lloc el proper dimarts, 9 de març de
2021 a les 18:30h
La dita sessió ordinària es celebrarà de forma presencial a la Sala de Plens de la Seu del
Districte i, pel cas que algun membre no pugui assistir, ho pugui seguir a distància
mitjançant videoconferència, amb l’enllaç que es comunicarà oportunament, de

conformitat amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Recordar que la sessió serà retransmesa en directe per streaming a l’enllaç del qual es
comunicarà oportunament.
La sessió es desenvoluparà sota el següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la
Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs
d’atzar a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal
Segon.- INFORMAR sobre l’aprovació inicial, de conformitat amb l'article 68.1 a) de la
Carta Municipal de Barcelona, el 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, d’iniciativa municipal.
Tercer.- INFORMAR la proposta d’assignar la denominació de Passatge dels Tallers
del Ferrocarril del Nord a l’espai comprés entre l’Avinguda Rio de Janeiro, Passeig
d’Andreu Nin i entre els carrers Pintor Alzamora i Garrofers i elevar la proposta a la
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.
Quart.- INFORMAR la proposta d’assignar la denominació de Jardí de Pilar Espuña a
l’espai format per l’interior d’illa entre els carrers Doctor Pi i Molist, Sant Iscle i Passatge
de Ricard Canals i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor dels carrers de
Barcelona.
Ricardo Fernández Aranda
Secretari del Districte de Nou Barris
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