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

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 2 de desembre de 2021, a les 17.30 hores, a la seu del Districte de Sarrià - Sant
Gervasi (plaça del Consell de la Vila, 7), per tractar els assumptes indicats a l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Obres en curs a Sarrià - Sant Gervasi.
2. Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 2021.
3. Informació sobre l’acord d’adquisició de la Casa Tosquella.
4. Ampliació d’horaris d’obertura de les biblioteques.
5. Discapacitat. Estratègia a Barcelona per a l’accessibilitat.
6. Actes sobre el dret a una vida plena i una mort digna.
7. Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible a Sarrià - Sant Gervasi.
8. Informació del Consell de la Dona.
9. Actes del 25N-Dia contra la violència de gènere.
10. Informació sobre el nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.
11. Torn obert de paraules.
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Nota important quant a l’assistència de ciutadans/es i la retransmissió de la sessió:
- Amb motiu de l’actual situació de prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19,
d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, i ateses les característiques de la
sala i l’aforament limitat de la mateixa, només està prevista l’assistència presencial 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 i 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).

