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, l’1 de desembre 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 el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer
Brusi, 94-100 (exp. 19PL16744).
2. INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la regulació de l’ús
d’allotjaments dotacionals (exp. 20PL16809).
3. INFORMAR sobre Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció
arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de B arcelona (exp.
19PL16712).
4. Novetats al Districte per a una mobilitat sostenible.
5. Informació de la campanya “Aquí comença el mar”.
6. Informació del Pla d’actuació de manteniment del verd urbà.
7. Informació de la cessió d’espais municipals als CAP’s per afavorir la realització de proves de la Covid19.
8. Taula de Salut Mental del Districte.
9. Proposta de denominació d’un espai públic.
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

