
 

 
 
Serv eis Jurídics-Secretaria 

Districte de Sarrià - Sant Gerv asi 
 

Anglí, 31, 1a planta 
08017 Barcelona 

 
 

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 

 

 
COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS, CULTURA, ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

En nom del regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, em plau convocar-vos a la Comissió 
Consultiva de Drets Socials, Cultura, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que tindrà lloc el 24 de 
gener de 2023, a les 18.00 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. Modificació del Pla Especial Urbanístic de la Clínica de la Sagrada Família (expedient 

22PL16939). 

2. Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’àmbit situat a l’entorn del ptge. Saumell i el c.  Joan 

Orpí (expedient 21PL16883). 

3. Pla especial urbanístic i de millora urbana de l'àmbit del Centre de Recerca Biomèdica i parcel·la 

veïna, ubicats al c. Teodor Roviralta de Barcelona (expedient 22PL16938). 

4. Pla especial urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona 

(expedient 22PL16919). 

5. Pla especial urbanístic per a la regulació de l'equipament esportiu situat al c. Román Macaya, 11 

(expedient 21PL16871). 

6. Celebració de la 1a edició del Contracte Agrari de Collserola. 

7. 10a edició del Projecte CASBA. 

8. Convocatòria Beques Barcelona Crea 2023. 

9. Presentació de la diagnosi de salut comunitària CAP Adrià. 

10. Creació d’un directori de recursos comunitaris de salut mental per a infants i joves . 

11. Estat d’execució de les obres. 

12. Torn obert de paraules. 

 
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE 

 

 

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/sarria-santgervasi/ca o bé a través de l’enllaç del canal 
youtube https://youtu.be/Kk_YOJUi62o 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). 
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