Serveis Jurídics-Secretaria
Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Anglí, 31, 1a planta
08017 Barcelona

COMISSIÓ CONSULTIVA DE GOVERN 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 de Govern d’Esports, Educació, Innovació, Promoció
Econòmica, Seguretat i Relacions Institucionals, que tindrà lloc en sessió
presencial a la seu del Districte, plaça del Consell de la Vila, núm. 7, el 29 de juny
de 2020, a partir de les 18.00 hores, per tractar els assumptes indicats a l’ordre del
dia.
ORDRE DEL DIA
1. Campanya comunicativa RESPECTEM Collserola per Prevenció d´incendis.
2. Reobertura del Parc de Bombers de Vallvidrera per a prevenció d’incendis forestals a
Collserola.
3. Noves mesures per fomentar la digitalització dels comerços.
4. Convocatòria de subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidaria 2020.
5. Reobertura d’instal·lacions esportives municipals al Districte.
6. Informació sobre el seguiment de centres escolars durant la Covid-19.
7. Audiència Pública a les noies i nois de Sarrià - Sant Gervasi de 27 de maig de 2020.
8. Represa de l’activitat als casals d’estiu.
9. Torn obert de paraules.
Nota important quant a l’assistència presencial de ciutadans/es a la sessió:
Amb motiu de l’actual situació de desescalada i prevenció sanitària derivada de
l’afectació del Covid-19, d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, i, en
conseqüència, l’aforament limitat de persones que hi haurà a la sala on tindrà lloc la
sessió, es comunica que les persones que vulguin assistir-hi de manera
presencial, be a títol individual i/o com a representants d’entitats del teixit associatiu
del Districte, indistintament, hauran de peticionar la seva sol·licitud d’assistència
presencial fins a les 12.00 h. del dia 29 de juny, com a molt tard, enviant la seva
petició directament en aquesta mateixa adreça de correu electrònic de la
Secretaria, fent constar les seves dades personals (nom i cognoms, i/o nom de l’entitat
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a la que representen), així com la identificació d’una adreça de correu electrònic i un
telèfon de contacte, per tal de poder confirmar o no posteriorment la seva assistència,
la qual es confirmarà seguint l’ordre rigorós temporal de registre de petició d’accés a la
sala.
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