Serveis Jurídics-Secretaria
Districte de Sarrià - Sant Gervasi
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 3 de maig 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.- Treballs de millora i manteniment als parcs.
2.- Concurs de cobertes verdes.
3.- Actuacions de mobilitat i seguretat viària.
4. Millora urbana de les vores via Augusta.
5.- Segona fase de les obres per adaptar l’estació de metro de Vallcarca.
6.- Inauguració del centre la Violeta.
7.- La Primavera Republicana al districte de Sarrià - Sant Gervasi.
8.- Activitats culturals.
9.- Centre de cultura Muñoz Ramonet.
10.- 25è aniversari de la Medalla de la dona.
11.- Donar compte de la suspensió potestativa relacionada amb l’expedient
21PL16835 de la Gerència de l’Àrea d’Ecologia Urbana municipal sobre les
anomenades black kitchen.
12.- 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/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).

