Departament de Serveis Jurídics-Secretaria
Districte de Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
08018 Barcelona
93 291 60 28
serveisjuridics.santmarti@bcn.cat
barcelona.cat/santmarti

Per indicació de l'Il·lm. Sr. Regidor del Districte de Sant Martí, em plau convocar-vos a la
sessió ordinària de la Comissió consultiva de govern d’Ecologia Urbana, Urbanisme i
Mobilitat, que tindrà lloc el proper dia 22 de juny de dos mil vint, a les divuit hores, a la
seu del Districte, plaça de Valentí Almirall, 1, amb el següent ordre del dia:
1. INFORME sobre el Pla especial urbanístic per a la regulació del centre esportiu
municipal Vintró, al barri del Clot, d’iniciativa municipal
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Formularis/MostrarLlistat.aspx?sTipusInf=FITXAE
XP&sIdExpedient=36622&sData=15/06/2020&sOrgan=ORGAN&sHist=S
2. INFORME sobre el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació dels
equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (antic mercat del peix),
definides en la modificació del Pla Especial de l’Àrea de la Ciutadella de la UPF, promogut
per la Universitat Pompeu Fabra.
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Formularis/MostrarLlistat.aspx?sTipusInf=FITXAE
XP&sIdExpedient=37102&sData=15/06/2020&sOrgan=ORGAN&sHist=S

Tenint en compte les circumstàncies actuals, en especial la important reducció de
l'aforament de la sala on es celebrarà la comissió consultiva, i per garantir la participació
ciutadana, totes les persones que desitgin assistir hauran de sol·licitar-ho prèviament enviant
un correu electrònic a la següent adreça: serveisjuridics.santmarti@bcn.cat, abans de les 24
hores de la celebració de la sessió.
Barcelona, 18 de juny de 2020

Amadeo Silva Gómez
Cap accidental del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per
l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació
ciutadana), legitimat d'acord amb el consentiment de l'interessat. Tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a
tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar
informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

