Districte de Sarrià - Sant Gervasi

CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SARRIÀ -SANT GERVASI
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2021
ACTA
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el 20 de maig de
2021, s’hi reuneix el Consell Plenari en sessió ordinària, sota la presidència de I’lma.
Sra. Eva Parera i Escrichs. Hi concorren, el regidor del Districte, Im. Sr. Albert Batlle i
Bastardas (PSC-Units), i els/les consellers/es srs/es. Antonio Verdera Puntí (PPC),
Joan Manel Del Llano Ribas (BComú), Llorenç Sena González (BComú), Rodrigo
Martínez Garcia (BxCanvi), Pablo Notario Garcia (BxCanvi), Blas Navalón Fernández
(PSC-Units), César Millán Marfil (PSC-Units), Maria Celia Martínez Pujol (PSC-Units),
Eva Eladi Mas (Cs), Javier Edrosa Pérez (Cs), Mercè Escofet Sala (Cs), Mercè Amat
Riera (ERC), Alícia Cercós Vega (ERC), Joan Teixidor Passola (ERC), Nil Font
Cuesta (ERC), Pol Lliró Tey (JuntsxCat), Montserrat Cantín Mas (JuntsxCat), Jaume
Oliva Sala (JuntsxCat), i Álvaro Clapés-Saganyoles i Baena (JuntsxCat), assistits pel
secretari delegat, Sr. Ricard González i Soriano, que certifica.
Hi és present la gerent del Districte, Sra. Maite Català Pujol.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 18.30
hores
ORDRE DEL DIA:
0. Donar la paraula prèviament a l’inici de la sessió als representants dels cinc grups
de l’Institut Menéndez i Pelayo per exposar i donar resposta a les sessions de retorn al
Consell Plenari del Districte del Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent:
Intervé per via telemàtica una estudiant (qui diu dir-se Matilde), exposant aquest punt.
1) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior del Consell Plenari del
Districte, de 23 de març de 2021.
APROVADA.
2) Part informativa:
a) Despatx d’ofici:
1.- Restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres menors,
d’activitats, comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, des del 17 de març al 12 de
maig de 2021.
2.- Donar compte dels darrers decrets d’Alcaldia de 8 i de 30 d’abril de 2021,
respectivament, de nomenaments de les noves conselleres i consellers del Districte,
senyor Antonio Verdera Puntí (del grup del PPC), per una banda, i de les/els
senyores/s Maria Mercedes Escofet Sala i Javier Edrosa Pérez (del grup de Cs), per
altra.
ES DONEN PER TRACTATS
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b) Donar compte de la suspensió potestativa de les anomenades black kitchen
(expedient 21PL16835 de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament
de Barcelona).
ES DONA PER TRACTAT
c) Informe del regidor del Districte.
ES DONA PER TRACTAT
3) Part decisòria:
1.- APROVAR les propostes de concessió de les medalles d’honor de Barcelona 2021
a proposta del Consell del Districte, per una banda, a favor de la senyora Flora
Miserachs, i, per altra, a favor del Teatre La Gleva, per unanimitat de tots els grups
(PPC, BComú, BxCanvi, PSC-Units, Cs, ERC i JuntsxCat).
2.- INFORMAR FAVORABLEMENT la sol·licitud de canvi de nom de la Rotonda de
Bellesguard per la Rotonda de l’Abat Oliba presentada per la Universitat Abat Oliba
CEU, i DONAR TRASLLAT de l’informe emès pel Consell Plenari del Districte a la
Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, per a la continuació del
procediment administratiu corresponent, amb els vots favorables dels grups del PPC,
PSC-Units, BxCanvi, Cs, ERC i JuntsxCat, i desfavorable del grup de BComú.
3.- Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:
3.1.- De BComú: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda:
Que el govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi convoqui un procés
participatiu per decidir el nom del futur equipament de la plaça de Sarrià, de tal manera
que s’organitzin un seguit de trobades delimitades i en un temps concret, per promoure
el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania i el mateix govern del Districte a fi
d’atorgar-li nom a aquest equipament tan sentit i esperat al barri.
APROVADA, amb els vots favorables dels grups de BComú, ERC i JuntsxCat, i
desfavorables dels grups del PPC, PSC-Units, BxCanvi i Cs.
3.2.- De BxCanvi: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda:
1. Presentar un informe, abans del Plenari del mes d’octubre, amb l’estat en que es
troben els grans projectes de Districte i el calendari previst per a la seva execució. 2.
Crear la comissió de seguiment “Grans projectes de districte” amb els grups de
l’oposició per avaluar els avenços en els diferents projectes i la seva adequació als
plans previstos, tant en terminis com en cost final d’execució. Tant l’informe com la
comissió de seguiment haurien d’abordar, com a mínim, els següents projectes de
Districte: Biblioteca de Sarrià, Tramvia Blau, Finca Muñoz Ramonet, Carril Bici de la
Via Augusta, Mercat de Vallvidrera, Mercat de les Tres Torres, Mercat de Galvany i
Escola Bressol a les Tres Torres.
APROVADA per unanimitat de tots els grups (PPC, BComú, BxCanvi, PSC-Units, Cs,
ERC i JuntsxCat).
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3.3.- De PSC-Units: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda:
APROVAR la denominació “Biblioteca Sarrià - J.V. Foix” del futur equipament de la
Biblioteca de la plaça de Sarrià.
REFUSADA, amb els vots favorables dels grups del PPC, BxCanvi, PSC-Units i Cs, i
desfavorables dels grups de BComú, ERC i JuntsxCat.
3.4.- De Cs: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda: Que el
gobierno municipal ponga los medios necesarios para que la Biblioteca Clarà pueda
estar abierta de lunes a sábado mañana y tarde.
APROVADA per unanimitat de tots els grups (PPC, BComú, BxCanvi, PSC-Units, Cs,
ERC i JuntsxCat).
3.5.- D’ERC-AM: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi es
compromet a: 1. Realitzar conjuntament amb el districte de Les Corts un estudi de
mobilitat a la zona de les escoles i instituts dels entorns de la Ronda de Dalt. 2.
Presentar aquest estudi al Consell Plenari en un termini de sis mesos. 3. Presentar
propostes i mesures que el govern implantarà fins a finals de mandat per millorar la
mobilitat en aquesta zona d’ambdós districtes i per conscienciar a l’alumnat i les
famílies de la importància d’utilitzar el transport públic o formes de transport més
sostenibles.
APROVADA, amb els vots favorables dels grups de BComú, BxCanvi, PSC-Units,
ERC i JuntsxCat, i l’abstenció dels grups del PPC i Cs.
3.6.- De JuntsxCat: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda:
Que el govern municipal convoqui abans del proper Plenari una reunió amb veïns,
entitats i grups polítics del Districte on també hi assisteixin tècnics informàtics i de
participació de l’Ajuntament de Barcelona per abordar tant des del punt de vista tècnic
com organitzatiu la situació de la participació al Districte de Sarrià - Sant Gervasi i per
solucionar els nombrosos i diversos problemes que han sorgit durant aquest darrer any
i que clarament han dificultat la participació dels veïns i veïnes als òrgans del Districte.
APROVADA, amb els vots favorables dels grups del PPC, BxCanvi, Cs, ERC i
JuntsxCat, i desfavorables dels grups de BComú i PSC-Units.
4) Part d’impuls i control:
1.- Precs:
1.1.- Del PPC: Que el govern del Districte posi en marxa un pla concret de seguretat,
amb una resposta immediata, per a la prevenció d’aquestes actuacions d’ocupació al
barri del Putxet i el Farró, a fi de proporcionar una seguretat real als veïns.
ACCEPTAT.
1.2.- De BxCanvi: Que el govern del Districte faci novament presencials els òrgans de
participació del districte com la audiència pública, els consells de barri, plenaris i les
comissions consultives, utilitzant els espais mes apropiats per desenvolupar la activitat
fent compliment de totes les mesures de seguretat sanitària.
ACCEPTAT.
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1.3.- De BxCanvi: Que el govern del Districte instal·li, en un termini de dos mesos,
tanques protectores per fer mes segur l’entorn escolar de la plaça Benet XV, a la
confluència entre el carrer d’Anglí i la Ronda de d’alt, assegurant així la seguretat de
famílies i infants.
ACCEPTAT amb la transacció següent: Que el govern del Districte inici l’estudi per la
instal·lació de tanques protectores o d’elements de protecció adequats, per fer mes
segur l’entorn escolar de la Pl. Benet XV, a la confluència entre el Carrer d’Anglí i la
Ronda de d’alt i que estiguin llestos pel començament del curs escolar 2021-2022,
assegurant així la seguretat de famílies i infants
1.4.- De Cs: Que se inste a Parques y Jardines para que repongan cuanto antes los
árboles que han cortado o muerto en el distrito y tapen los alcorques vacíos.
ACCEPTAT.
1.5.- D’ERC: Que el govern del Districte, juntament amb l’àrea corresponent de
l’Ajuntament de Barcelona, dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal
que es pugui fer efectiu el dret a la participació de les veïnes i els veïns així com les
entitats en tots els òrgans de participació.
ACCEPTAT.
1.6.- D’ERC: Que el govern del Districte es comprometi a buscar la forma de facilitar
l’accés a entitats d’educació en el lleure als centres cívics i altres equipaments fora
d’horari d’obertura i/o busqui alternatives que els permeti fer la seva activitat i
emmagatzemar o accedir al seu material.
REFUSAT.
1.7.- De JuntsxCat: Que el govern municipal iniciï en el termini de tres mesos un Taula
de Treball per abordar la problemàtica de l’atur juvenil al Districte, en la qual hi
participin els equipaments i el punt d’informació juvenil del districte, les Universitats i
centres de Formació Professional ubicades a Sarrià - Sant Gervasi, representants de
Barcelona Activa i entitats empresarials, amb l’objectiu d’identificar oportunitats,
generar sinergies i coordinar actuacions i campanyes per fomentar la contractació de
persones joves al Districte.
REFUSAT.
1.7.- De JuntsxCat: Que el govern municipal del Districte convoqui amb urgència el
Consell de la Dona per tal de posar en marxa els mecanismes establerts en el seu
reglament de tal manera que l’any 2021 es pugui atorgar la Medalla de la Dona i seguir
així amb una tradició de 25 anys del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
ACCEPTAT.
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2.- Preguntes:
2.1.- Del PPC: El projecte de l’equipament de primera acollida per a persones sense
llar, ubicat al carrer Císter número 20, contempla la inclusió de “Menors estrangers no
acompanyats” (MENA) a les seves instal·lacions?
ES DONA PER TRACTADA.
2.2.- De Cs: ¿En qué estado se encuentra actualmente el equipamiento situado en la
calle Cister? En el caso de que no se haya hecho, ¿Tiene previsto el Gobierno
Municipal ejecutar las obras necesarias para adecuar este equipamiento?
ES DONA PER TRACTADA.
3.- Seguiment de JuntsxCat, de la proposició següent aprovada en el Consell Plenari
del Districte de 12 de desembre de 2020: El Consell Plenari del Districte de Sarrià Sant Gervasi acorda: Que el govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
dugui a terme, amb la col·laboració de veïns; entitats i comerços del districte, una
auditoria pública sobre la situació al districte en matèria de neteja i manteniment de
l’espai públic i que en el proper plenari del mes de març es presentin els resultats
d’aquesta auditoria i les línies d’actuació a seguir per a donar solució als problemes
que s’hi identifiquin.
ES DONA PER TRACTAT.
Torn obert de paraules.
Havien demanat intervenir-hi prèviament els senyors Lluís Amat Codina, per una
banda, i Josep Lluís Lorente Alonso, per altra, que no hi són presents en el moment de
passar-lis la paraula per presentar les seves preguntes, motiu pel qual la regidorapresidenta les llegeix públicament i el regidor executiu del Districte manifesta
posteriorment que se’ls donarà les respostes corresponents per escrit.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 21.48 h.
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