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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 16 de març 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.- Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona.
2.- Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de
joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents
d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona.
3.- Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d’un equipament sanitari assistència, centre
geriàtric a l’edifici situat al carrer d’Atenes núm. 27 de Barcelona.
4.- Pla Especial Urbanístic de regulació de l’equipament situat al carrer d’Alfons XII cantonada
amb el carrer de Madrazo.
5.- Actuacions resultats de l’acord pressupostari amb el grup municipal d’ERC (carril-bici via
Augusta, re urbanització entorn del Mercat de les Tres Torres, re urbanització carrer de Lleó
XIII (entre carrer Mas Yebra i passeig Sant Gervasi), redacció del projecte del parc infantil al
Casal del Rectoret, el banc de recursos de material per entitats i casals de barri).
6.- Creació de la Taula de coordinació de Collserola.
7.- Cessions d’espais COVID-19.
8.- Projecte del carrer dels Esports.
9.- Inversions d’obres a executar del període 2020-2021 PRI a càrrec del Pla de reforma
integral: re urbanització de carrers: vorera carrer Vico; àmbit entre carrers de Copèrnic Vallmajor; carrer Maó (Ganduxer - Mandri).
10.- Inversions a càrrec de Parcs i Jardins, reforma Parc de l’Oreneta i Jardí de Mercè
Rodoreda.
11.- Instal·lació d’11 radars al Districte.
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
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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).

