Serv eis Jurídics-Secretaria
Districte de Sarrià - Sant Gerv asi
Anglí, 31, 1a planta
08017 Barcelona

COMISSIÓ CONSULTIVA D’ESPORTS, EDUCACIÓ, INNOVACIÓ, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SEGURETAT I RELACIONS INSTITUCIONALS
En nom del regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, em plau convocar-vos a la
Comissió Consultiva d’Esports, Educació, Innovació, Promoció Econòmica, Seguretat
i Relacions Institucionals que tindrà lloc el 28 de juny de 2022, a les 19.00 hores, a la seu
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, plaça del Consell de la Vila, núm. 7, per tractar els
assumptes indicats a l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Mesures de prevenció d’incendis forestals 2022.
2. Finalització de la celebració de 125è aniversari de l’annexió de Sant Gervasi de Cassoles.
3. Fira d’estiu al carrer de Manuel de Falla.
4. 24a Mostra del comerç a Sant Gervasi.
5. Realització de les Festes Majors al Districte.
6. Inauguració del bust del Dr. Moisès Broggi.
7. Celebració del 120è aniversari de la mort de Mossèn Cinto Verdaguer al MUBHA Vil·la
Joana.
8. Reunió de Comissió de gent gran.
9. Acte de reconeixement al voluntariat de gent gran.
10. Acte d’ascens del CP Sarrià a Primera Catalana.
11. Acte de fi de curs a l’Institut Montserrat.
12. Torn obert de paraules
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE
Ricard Gonzalez
Soriano - DNI
46219609M (SIG)
2022.06.22 13:56:11
+02'00'

Nota important quant a l’assistència de ciutadans/es i la retransmissió de la sessió:
- Ateses les característiques de la sala i l’aforament de la mateixa, està prevista l’assistència
presencial tant dels veïns i veïnes que ho desitgin com dels membres conselleres i consellers
de la Comissió.
- Així mateix, i, per tal de donar compliment a allò previst en l’article 33 de les Normes
reguladores del funcionament dels districtes (NRFD), la sessió serà retransmesa en streaming
a través de la pàgina web del Districte https://ajuntament.barcelona.cat/sarriasantgervasi/ca o bé a través de l’enllaç del canal youtube https://youtu.be/GTqkzM5xGoI, on
les ciutadanes i els ciutadans que vulguin intervenir, podran fer-ho a través del mateix youtube
(estarà habilitada la possibilitat de fer comentaris en directe).

Si necessiteu intèrpret en llengua de signes o mesures de suport a la comunicació oral, us
preguem ho comuniqueu amb una antelació de tres dies laborables, per fax: 93 291 65 11 o bé
correu electrònic: regidoriasarriasantgervasi@bcn.cat

