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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 15 de març de 2022, a les 18.30 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.- Noves mesures per protegir els comerços emblemàtics. 

2.- Canvi amb zones i dies festius d’obertura comercial. 

3.- Ampliació del termini per regularitzar les terrasses provisionals. 

4.- Xerrades informatives ‘Millor prevenir que apagar’ i de mesures de seguretat al domicili.    

5.- Iniciativa 'MOBILitzem la gent gran'. 

6.- Reforma del camp de futbol de Vallvidrera. 

7.- Guia equitat de gènere per a entitats esportives.  

8.- Incorporació escola Projecte a la xarxa pública. 

9.- Eleccions del Consell Escolar Municipal del Districte. 

10.- Sessions informatives sobre el procediment de preinscripció escolar pel curs 2022-

2023. 

11.- Programació de reunions amb escoles del Districte. 

12.- 8M, actes i activitats. 

13. 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:   
 
- 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 i de les ciutadanes i dels ciutadans. 
 
- 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 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). 
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