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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 a la 

Sala de Plens de la Seu del Districte el proper dijous, 23 de març de 2023 a les 16:00h 

 
En el cas del públic, el seguiment de la sessió es pot efectuar de forma presencial o bé per 

videoconferència, en aquest últim cas, prèvia sol·licitud al Departament de Comunicació del Districte. 
L’enllaç de videoconferència es comunicarà oportunament als sol·licitants. 

 
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, del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al carrer de Besiberri 

en l’ Illa Q del Turó de la Peira delimitada pels carrers d’Aneto, d’Inca, del Montsant i de Besiberri, al 

districte de Nou Barris, d’iniciativa pública. 

Segon.- Informar sobre l’aprovació inicial de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, del Pla Especial Urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa pública promogut per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Tercer- Informar sobre l’aprovació inicial de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 

Barcelona, de la Modificació puntual dels plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic 
històrico-artístic de la ciutat de Barcelona, al traçat del Rec Comtal als districtes de Nou Barris, Sant 
Andreu, Sant Martí, Eixample i Ciutat Vella, d’iniciativa pública promogut per l’Ajuntament de 
Barcelona 
 
Quart.- Informar sobre l’aprovació inicial de conformitat amb l'article 68.1 a) de la Carta Municipal de 
Barcelona, del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de la connexió entre els edificis que 
conformen l’institut-escola Trinitat Nova, al carrer Palamós, 51 al Districte de Nou Barris d’iniciativa 
pública promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Informar sobre l’aprovació inicial de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del PGM per a la reordenació de tres subàmbits a Ciutat Meridiana, CEM 
Can Cuiàs, Camp de futbol de Ciutat Meridiana i Parc de l’Aqüeducte. 
 
Sisè.- Informar la proposta d’assignar la denominació jardins de Trinidad Gallego a l’espai verd 
comprés entre els carrers Pintor Alzamora i Andreu Nin i l’Avinguda Rio de janeiro 

 

 
 

 
 

Ricardo Fernández Aranda 
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