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NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Qui desitgi intervenir ho ha de sol·licitar mitjançant la presentació d’un escrit en l’oficina del registre d’aquest Districte abans de les 24 hores de la celebració 
de la sessió, detallant-hi de manera específica el punt en què es vol intervenir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 dinou de febrer de dos mil vint, a les divuit hores i deu minuts , a la seu 
del Districte, plaça de Valentí Almirall, 1, amb el següent ordre del dia, que, si s’escau, serà aprovat 
per la Junta de Portaveus en la sessió del dia 25 de febrer de 2020: 
 
 

1. INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per la determinació dels paràmetres edificatoris 
del front consolidat del carrer Pere IV 34-48 i carrer Pujades 39-49, promogut per les 
Servidores de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre. 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/22@171/--/--/ap/ 

 
2. INFORMAR sobre la modificació puntual de la parcel·la del carrer Perú 106-108 de la 

Modificació del Pla de millora urbana de la UA1 del PERI del Parc Central. 
 

http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Formularis/MostrarLlistat.aspx?sTipusInf=FITXAEXP&
sIdExpedient=35022&sData=11/02/2020&sOrgan=ORGAN&sHist=S 

 
3. INFORMAR sobre la modificació del Pla de millora urbana de la parcel·la situada al carrer 

Perú 62-66, Castella 50-56, edifici Tules y Encajes, del districte d’activitats 22@bcn. 

 
http://netiproa.corppro.imi.bcn/Infraes/Formularis/MostrarLlistat.aspx?sTipusInf=FITXAEXP&
sIdExpedient=36022&sData=10/02/2020&sOrgan=ORGAN&sHist=S 
 
 

Barcelona, 12 de febrer de 2020 
 

 
Rocío Benito Arranz 
Secretària de la Comissió 
 

 

 

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 
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