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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de la Regidora del Districte i d’acord amb l’article 31 del Reglament Intern de 
Funcionament i Organització del Districte de Sant Andreu em plau convocar-vos a la sessió 
ordinària de la Comissió Consultiva de Govern de via pública, seguretat, mobilitat i 
serveis municipals. La reunió tindrà lloc el proper dia 22 de juny de 2021, a les 17:00 hores, 
a la Seu del Districte, Sala Andreu Cortinas, Plaça Orfila 1,  de conformitat amb el següent  
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 
 

B)   Part informativa: 
 
1. DONAR COMPTE del canvi de sentit del tram del carrer Gran de Sant Andreu entre el 

carrer Malalts i carrer Joan Torras. 
 
 

C)  Part decisòria: 
 
1. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació del carrer del Camp del Ferro 

per carrer del Camp de la Ferro (Districte de Sant Andreu). 
 
2. INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació plaça de Josep Benet i Morell per a 

l’emplaçament: espai en la intersecció de l’Avinguda Meridiana i el Passeig Fabra i Puig 
(Districte de Sant Andreu). 

 
3. ELEVAR a la Ponència de Nomenclàtor la proposta de la denominació Francesca Vergés 

a l'espai comprès entre els carrers Gran de Sant Andreu, d'Eiximenis, Residència i Valentí 
Iglésias. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tenint en compte les circumstàncies actuals, en especial, la important reducció de l’aforament de la sala 
on se celebrarà la comissió consultiva i, per garantir la participació ciutadana, totes les persones que hi 
vulguin assistir presencialment, hi hauran de sol·licitar-ho prèviament enviant un correu electrònic a la 
següent adreça: DireccioSG_Santandreu@bcn.cat, com a màxim 24 hores abans de la celebració de la 
sessió, a causa que els seients seran numerats, amb un màxim de 24 places. 
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