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

COMISSIÓ CONSULTIVA DE GOVERN DE DRETS SOCIALS, CULTURA, ECOLOGIA,
URBANISME I MOBILITAT
En nom del regidor del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, em plau convocar-vos a la sessió no
presencial de la Comissió Consultiva de Govern de Drets Socials, Cultura, Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, que tindrà lloc a la seu del Districte, plaça del Consell de la Vila, núm.
7, el 6 d’octubre de 2020, a partir de les 17.30 hores, per tractar els assumptes indicats a
l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la creació d’un
equipament i la catalogació de l’antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d’Orsà núm. 31 33 (expedient 20PL16789 de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat municipal).
2. Activació de la Zona de Baixes Emissions.
3. Projecte Protegim les escoles i Refugi climàtic a l’escola Poeta Foix.
4. Posada en funcionament de l’ampliació de l’estacionament regulat de la zona 15, a la
Bonanova.
5. Posada en funcionament del carril bici de Via Augusta.
6. Finalització de les obres al Putxet per substitució de canonada .
7. Renovació del conveni amb la cooperativa Olivera.
8. Repàs de les actuació destacades a la via pública durant l’estiu.
9. Informació sobre la medalla de la dona i el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència
contra la Dona (25-N).
10. Reobertura dels equipaments municipals
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/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).

EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE

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

