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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 D’OCTUBRE DE 2021 

ACTA 

A la Sala de Plens de la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el 13 d’octubre 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 i Javier Edrosa Pérez (Cs), Mercè Amat Riera (ERC), Alícia Cercós 
Vega (ERC), Joan Teixidor Passola (ERC), Nil Font  i 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.  

Excusa la seva assistència la consellera de Cs, senyora Mercè Escofet Sala. 

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: 

1) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior del Consell Plenari del 
Districte, de 19 de juliol de 2021. 
 
APROVADA. 

 
2) Part informativa: 

 
2.1 Despatx d’ofici: 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 15 
de juliol al 6 d’octubre de 2021. 
 
2.2 Informe del regidor del Districte. 
 
2.3 Mesura de govern de petició de revisió del Catàleg d ’Edificis Històrics-Artístics 
ubicats al Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
 
ES DONA PER TRACTADA.  
 

3) Part decisòria:  
 
1.- INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla General Metropolità 
(MPGM) per a la creació d’un equipament a Can Ferrer al carrer Alfons XII, 42-48 i 
consolidació d’espai lliure als jardins d’Enric Sagnier al carrer Brusi, 51 -61, amb els 
vots favorables, per unanimitat de tots els grups (PPC, BComú-E, Barcelona pel Canvi,  
PSC - Units per Avançar, Cs, ERC i Junts per Catalunya). 
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2.- INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla General Metropolità 
(MPGM) per a la implantació d’un centre de recerca biomèdica, situat al carrer Isaac 
Newton, amb els vots favorables, per unanimitat de tots els grups (PPC, BComú-E, 
Barcelona pel Canvi,  PSC - Units per Avançar, Cs, ERC i Junts per Catalunya). 
 
3.-  Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:  
 
3.1.- Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, acorda instar al Govern Municipal a: 1. Condemnar els episodis de violència 
viscuts als carrers del Districte de Sarrià - Sant Gervasi durant la celebració de la 
Festa Major de Sarrià. 2. Instar el Govern del Districte a augmentar els controls per 
evitar les aglomeracions de persones en cas de botellots a la via pública. 3. Instar 
l’Ajuntament a presentar-se com a acusació particular davant els casos de danys al 
mobiliari i patrimoni municipal. 4. Mostrar el suport d ’aquest Govern del Districte a tots 
els agents de les Forces i Cossos de Seguretat. 5. Mostrar des del Govern del Districte 
el recolzament a l’obertura dels locals d’oci nocturn, aprofitant la implantació del 
certificat de vacunació o altres mesures alternatives, APROVADA, amb els vots 
favorables dels grups del PPC, PSC-Units, BComú, BxCanvi, Cs i JuntsxCat, i 
l’abstenció del grup d’ERC. 
 
3.2.- Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte iniciï  els processos necessaris per 
aplicar una bonificació de la taxa de residus a tots els usuaris empadronats, particulars 
i empreses, afectats per el sistema de recollida “porta a porta” al barri de Sarrià. Que 
aquesta bonificació sigui vigent fins la finalització de la implementació d ’aquest sistema 
de recollida, quan es disposin dels instruments necessaris per fer un correcte 
seguiment del reciclatge i es pugui bonificar de manera justa i equitativa a cada usuari, 
APROVADA per unanimitat de tots els grups (PPC, BComú, BxCanvi, PSC-Units, Cs, 
ERC i JuntsxCat). 
 
3.3.- Del GMDCs: 1. Que del Gobierno del Distrito se comprometa a intensificar la 
presencia de la Guardia Urbana en las zonas donde se están dando más afluencia de 
personas que se dedican a las prácticas del botellón, que se extremen las medidas 
para acabar con los problemas de civismo y evitar actos vandálicos. 2. Que el 
Gobierno del Distrito establezca los mecanismos necesarios para incrementar la oferta 
de ocio alternativo saludable. Para ello canalizará la participación de todos los agentes 
implicados. 3. Que el Gobierno del Distrito realice campañas de choque en medios de 
comunicación y redes sociales donde se sensibilice sobre los riesgos que conlleva el 
consumo de alcohol en menores, APROVADA per unanimitat de tots els grups (PPC, 
BComú, BxCanvi, PSC-Units, Cs, ERC i JuntsxCat). 
 
3.4.- Del GMDERC-AM: Que el govern municipal del Districte presenti al proper 
Consell de Barri del Putxet - Farró el pla de dinamització de locals buits i exposi quins 
avenços ha assolit els darrers dos anys, APROVADA per unanimitat de tots els grups 
(PPC, BComú, BxCanvi, PSC-Units, Cs, ERC i JuntsxCat). 
 
3.5.- Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: 1. 
Condemnar amb contundència els fets ocorreguts a Sarrià el cap de setmana dels dies 
1 i 2 d’octubre.  2. Donar suport a les persones afectades pels episodis de violència 
ocorreguts al barri. 3. Reconèixer la tasca duta a terme per les unitats de Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 4. Que el govern 
municipal convoqui abans del proper Plenari un Consell de seguretat extraordinari per 
tractar de forma exhaustiva els fets succeïts a Sarrià on, a més a més de presentar un 
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informe sobre aquests fets, es posin sobre la taula les millores necessàries en termes 
de prevenció, dispositius i recursos que calgui dur a terme per tal d ’evitar que es tornin 
a repetir episodis com els viscuts a Sarrià i es garanteixi el compliment de la llei i les 
ordenances municipals, APROVADA per unanimitat de tots els grups (PPC, BComú, 
BxCanvi, PSC-Units, Cs, ERC i JuntsxCat). 
 
4) Part d’impuls i control: 

 
1.- Precs:  
 
1.1.- Del GMDPPC: Que el govern del Districte prengui les mesures necessàries per 
millorar la senyalització a la intersecció del carrer Muntaner amb l’Avinguda Diagonal, 
de manera que quedi clara la prohibició de circular pel carril bus-taxi a les bicicletes i 
els VMP, en el tram comprès entre Travessera de Gràcia i l ’Avinguda Diagonal , així 
com incrementar la vigilància per evitar accidents. 
 
ACCEPTAT. 
 
1.2.- Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte iniciï de manera immediata i urgent, 
els treballs de neteja i arranjaments de la plaça de Sant Vicenç de Sarrià.  
 
ACCEPTAT. 
 
1.3.- Del GMDBxCanvi: Que el Govern del Districte iniciï els tràmits immediatament, 
consensuant amb els veïns i comerciants de l’entorn, les mesures per subsanar les 
problemàtiques derivades de la actuació de mobilitat al carrer Ramon Miquel i Planas.  
 
ACCEPTAT. 
 

1.4.- Del GMDCs: Que el Govern del Districte iniciï els tràmits immediatament, 
consensuant amb els veïns i comerciants de l’entorn, les mesures per subsanar les 
problemàtiques derivades de la actuació de mobilitat al carrer Ramon Miquel i Planas.  

 

ACCEPTAT. 

 

1.5.- Del GMDCs: Que el Consell Plenari de Sarrià - Sant Gervasi insti a la Diputació 
de Barcelona a realitzar un estudi de l’estat actual de la il·luminació, senyalització, 
visibilitat, estat de l’asfalt i voreres, sots i arbrat de la Carretera de Sarrià a Vallvidrera 
amb la finalitat de fer-la més segura, per a tots els usuaris i usuàries com conductors, 
ciclistes, i motoristes.   
 
ACCEPTAT. 
 
1.6.- Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte concreti en un document a 
presentar al Consell Plenari del desembre del 2021 com es reforçarà el servei de 
neteja al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, quines actuacions es duran a terme per 
garantir el manteniment de l’espai públic i amb quants recursos humans i 
pressupostaris comptarà.  

ACCEPTAT. 
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1.7.- Del GMDJxCat: Que el govern del Districte presenti al proper Plenari una mesura 
de govern orientada a la promoció de la llengua catalana entre els joves del Districte 
tenint en compte els entorns educatius, culturals i comercials, que detalli les mesures 
específiques per promoure l’ús del català en aquests entorns i els indicadors amb els 
quals es mesurarà el seu impacte, amb l’objectiu de revertir la situació que es viu al 
conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la llengua catalana. 
 
REFUSAT. 
 
1.8.- Del GMDJxCat: Que el govern municipal convoqui abans del proper Consell 
Plenari una reunió amb veïns, entitats i grups polítics de tot el Districte per informar 
sobre l’objectiu i el funcionament de totes les actuacions d’urbanisme tàctic que ja 
s’han dut a terme al Districte de Sarrià - Sant Gervasi i per explicar totes les que estan 
previstes de fer-se en el futur, de manera que el veïnat pugui opinar sobre aquestes 
actuacions i rebre amb antelació tota la informació necessària abans que aquestes 
s’executin. 
 
REFUSAT. 
 
2.- Preguntes:  
 
2.1.- Del GMDPPC: Quina és la situació actual de l’edifici anomenat “Casa Tosquella” 
ubicat al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i si té previst el govern del Districte exercir 
el seu dret de tempteig i retracte per tal de reformar-lo i convertir-lo en un equipament 
municipal de barri? 
 
ES DONA PER TRACTADA. 
 
2.2.- Del GMDERC-AM: Quins canvis preveu fer el Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
per tal de millorar l’accés als equipaments fora d’horari d’obertura? De quina manera 
les associacions d’educació en el lleure han de sol·licitar aquest accés o cessió de 
claus? 
 
ES DONA PER TRACTADA. 
 
3.- Seguiment de de proposicions, de precs i de preguntes:  

 

3.1.- Del GMDBxCanvi, del prec següent acceptat pel govern del Districte en el Plenari 
del 23 de març de 2021: Que el govern del Districte elabori un informe sobre els usos 
dels carrils bici del Districte, així com els incidents relacionats, amb la finalitat de fer les 
millores i adequacions necessàries. 

ES DONA PER TRACTAT. 
 
3.2.- Del GMDJxCat, de la proposició següent aprovada pel Consell Plenari del 19 de 
juliol de 2021: Que el govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el govern municipal 
i la societat municipal Foment de Ciutat impulsin les partides pressupostàries 
oportunes per tal de fer front a les inversions urgents que necessiten els barris de 
muntanya del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a presentar abans del proper plenari 
de districte un pla d’inversions específic per als barris de muntanya de Sarrià - Sant 
Gervasi. 
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ES DONA PER TRACTAT. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 22.03 h.  
 

Vist-i-plau  
El SECRETARI DEL CONSELL        LA REGIDORA-PRESIDENTA DEL CONSELL 
 
 
 
 
    Ricard González i Soriano        Eva Parera Escrichs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


