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CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE JULIOL DE 2022 

ACTA 

A la Sala de Plens de la seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el 14 de juliol 
de 2022, 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), Max Cahner Picallo (BComú), Cristina Cardona Altés 
(BComú), Rodrigo Martínez Garcia (Valents), Pablo Notario Garcia (Valents), 
Blas Navalón Fernández (PSC-Units), César Millán Marfil (PSC-Units), Eva 
Eladi Mas (Cs), 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 del PSC-Units, senyora Maria Celia 
Martínez Pujol (PSC-Units). 

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 maig de 2022. 
 
APROVADA. 

 
2) Part informativa: 

 
2.1 Despatx d’ofici:  
 
2.1.1 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 de l’11 
de maig fins l’11 de juliol de 2022.  
 
2.1.2 Donar compte de la darrera modificació del cartipàs del Districte, de 29 de 
juny de 2022. 
 
ES DONA PER TRACTAT  
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2.2 Informe del regidor del Districte. 
 
ES DONA PER TRACTAT  
 
3) Part decisòria:  
 
3.1 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposició normativa conjunta següent 
dels grups polítics del PSC-Units i de BComú: INSTAR al Plenari del Consell 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona la modificació parcial de l’article 71 de 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona 
(l’OUVEPB), incorporant un apartat tercer que estableixi que: “En cas de 
comissió per titulars d’habitatges particulars de la infracció tipificada en l’article 
63.4.b d’aquesta Ordenança, excloent les ocupacions complementàries a 
activitats i/o obres, l’òrgan competent municipal formularà un avís previ a la/les 
persona/es infractora/es, per què en un termini màxim d’un mes, deixin de 
cometre la infracció administrativa que s’escaigui, amb l’advertiment que, en 
cas que persisteixin en la comissió de la seva infracció, se’ls incoarà el 
procediment sancionador corresponent”, amb els vots favorables dels grups del 
PPC, BComú, PSC-Units, Valents i Cs, l’abstenció del grup de JuntsxCat, i 
desfavorable del grup d’ERC. 
 
3.2 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposició següent del GMDPPC: 
INSTAR al govern del Districte: 1. A no responsabilitzar els restauradors dels 
desordres i l’incivisme que es produeixen de matinada i que no tenen res a 
veure amb les terrasses. 2. Establir una col·laboració àgil entre els restauradors 
i empresaris d’oci nocturn i els cossos de la Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, per tal de resoldre els conflictes pel soroll que de manera puntual 
es poden arribar a produir a les terrasses o a l’entrada dels establiments, sense 
haver de reduir l’horari d’activitat. 3. Reforçar les rutes del patrullatge nocturn 
de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, als espais públics més 
sorollosos del districte a la matinada. 4. Donar compliment a la Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de 
Sarrià-Sant Gervasi, aplicant-la amb fermesa i determinació en els casos 
d’incivisme i de desordres públics, amb els vots favorables dels grups del PPC, 
BComú, PSC-Units, Valents, Cs i JuntsxCat, i desfavorable del grup d’ERC. 
 
3.3 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposició següent del GMDValents: 
INSTAR al govern municipal a incrementar la presència de la Guàrdia Urbana i 
sol·licitar a la Generalitat més efectius dels Mossos d’Esquadra als sis barris 
del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per realitzar patrullatge especial als punts 
més conflictius on es denuncien més robatoris, i CONVOCAR una comissió de 
seguretat de districte el mes de setembre per conèixer i analitzar les xifres 
d’actes de delinqüència al districte amb les dades més actualitzades que han 
d’incloure els mesos de juliol i agost, amb els vots favorables per unanimitat de 
tots els grups del Consell (PPC, BComú-E, Valents, PSC-Units per Avançar, 
Cs, ERC i JxCat). 
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3.4 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposició següent del GMDCs: 1. Que 
el Districte de Sarrià-Sant Gervasi doni suport al projecte social i educatiu “El 
batec de les papallones” realitzant una campanya de sensibilització en matèria 
de violència de gènere, en el curs escolar vinent, 2022-2023, i que s’instauri en 
els vinents cursos escolars, revisant en el programa de coeducació en el 
conjunt de la comunitat educativa del Districte, adaptant el programa a cada 
nivell de l’alumnat sobre els conceptes bàsics, detecció, prevenció i protocols 
educatius de violència de gènere. 2. Crear una taula de treball al Districte 
formada per tots els agents educatius,  socials i d’igualtat del Districte 
juntament amb el Consorci d´Educació de Barcelona amb la finalitat de revisar i 
anar actualitzar els diferents programes existents contra la violència de gènere 
per a potenciar i visualitzar la perspectiva de gènere. 3. Consolidar els espais 
participatius existents com per exemple el Consell Escolar per a garantir la 
implicació de tots els agents educatius, socials i d’igualtat vinculats al disseny, 
a la implementació i a l’avaluació dels projectes relacionats amb la violència de 
gènere al Districte i millorar l’oferta dels recursos existents. 4. Notificar els 
acords d’aquesta proposta als diferents agents educatius, socials i d’igualtat 
implicats del Districte per a donar-la a conèixer i així començar-hi a treballar, 
amb els vots favorables dels grups del PPC, BComú, PSC-Units, Cs i 
JuntsxCat, l’abstenció del grup d’ERC de JuntsxCat, i desfavorable del grup 
Valents. 
 
3.5 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposició següent del GMDERC-AM: 
Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, conjuntament amb el de Les 
Corts, prengui mesures suficients i necessàries per fomentar la mobilitat 
sostenible per accedir als centres educatius ubicats als entorns de la Ronda de 
Dalt, amb els vots favorables dels grups del PPC, BComú, PSC-Units, Cs, 
d’ERC i JuntsxCat, i l’abstenció del grup Valents. 
 
3.6 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposició següent del GMDJxCat: Que 
el govern municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi presenti en el proper 
Plenari del mes d’octubre un informe sobre dels casos de pèrdua i degradació 
patrimonial ocorreguts al nostre Districte, de les mesures adoptades per 
revertir-ho i evitar que es repeteixi, es creï un catàleg d’elements patrimonials 
protegits del Districte i s’implantin operatius de vigilància en zones d’especial 
interès patrimonial, edificis catalogats i protegits, amb els vots favorables dels 
grups del PPC, Valents, Cs, d’ERC i JuntsxCat, i l’abstenció dels grups de 
BComú i del PSC-Units. 
 
4. Part d’impuls i control:  

4.1 Precs:  

4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern del Districte o els responsables pertinents, 
actuïn mantenint el solar ubicat al carrer Alfons XII núm. 49-51 cantonada 
carrer Madrazo, que ocupa l’anomenada “Clínica del Dr. Ripoll”, i que 
actualment està desocupat, tapiat i tancat, en condicions de salubritat he 
higiene adequades, considerant el risc de plagues que tenim durant l’estiu. 



 

  

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

4 
 

ACCEPTAT 
 
4.1.2 Del GMDValents: Que el govern del districte treballi activament per trobar 
una instal·lació adequada per la practica esportiva del Sarrià Hokey Club. Que 
porti a terme la mediació entre les entitats i els gestors d’instal·lacions 
esportives al districte perquè es trobi un camp adequat que compleixi amb els 
requisits de la Federació Catalana de Hockey. 

ACCEPTAT 
 
4.1.3 Del GMDValents: Instar al govern de l’Ajuntament per a que el Consorci 
d’Educació de Barcelona, es reuneixi de manera urgent amb les famílies del 
col·legi Mary Ward. Que atengui adequadament les necessitats escolars de les 
famílies afectades, respectant l’elecció d’escola i model d’educació feta pels 
pares de l’escola Mary Ward i, en el cas que en les escoles triades no hi hagi 
places suficients, es comprometi a habilitar noves línies per donar continuïtat a 
aquests alumnes, amb la corresponent dotació pressupostària i laboral. 

ACCEPTAT 
 
4.1.4 Del GMDCs: 1. Que el Gobierno del Distrito incremente la presencia de la 
Guardia Urbana en la plaza Cardona, con el objetivo de disuadir los botellones 
y otros actos incívicos. 2. Que se informe a los servicios de limpieza para que 
tomen medidas para mejorar el mantenimiento de la plaza. 3. Que se proceda a 
instalar suelo de caucho en la zona infantil y renovar los elementos de juego 
infantil adaptados a las edades de los niños que usan dicha zona. 
 
ACCEPTAT 
 
4.1.5 Del GMDCs: Que para la seguridad de las vecinas y vecinos del Putxet se 
ilumine suficientemente la zona de los Jardines de Elvira Farreras. 

ACCEPTAT 
 
4.1.6 Del GMDJxCat: Que el govern municipal faci efectiva la instal·lació urgent 
de la barana protectora per a l’accés pel carrer Anglí a l’escola Jesuïtes – Sant 
Ignasi de Sarrià per tal que estigui operativa per l’inici del curs escolar el proper 
dia 5 de setembre de 2022. 

ACCEPTAT 
 
4.2 Preguntes: 

4.2.1 Del GMDERC-AM: Quins criteris ha seguit el govern del districte i/o 
municipal per designar els Refugis Climàtics, en concret, els oberts al mes 
d’agost? 

ES DONA PER TRACTADA 
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4.2.2 Del GMDERC-AM: Quina és la data prevista de l’entrada en funcionament 
de la línia del bus del barri del Farró i Galvany i quin és el calendari de les 
sessions informatives per explicar el funcionament del sistema a demanda? 

ES DONA PER TRACTADA 
 
4.2.3 Del GMDJxCat: En quin punt es troben les actuacions del govern 
municipal per donar un ús continuat als següents espais de propietat 
municipal?: 1. Les Casetes del carrer Hort de la Vila. 2. El solar de Can Ferrer 
al carrer Alfons XII. 3. La finca Muñoz Ramonet al carrer Muntaner. 4. El Dipòsit 
del Rei Martí al carrer Bellesguard. 5. La finca del carrer Manacor número 1. 6. 
El solar del carrer Dalmases número 63. 7. La sala hipòstila dels Jardins de Ca 
n’Altimira. 8. El solar del carrer Monestir número 12. 

ES DONA PER TRACTADA 
 
4.3 Seguiment del GMDERC-AM, de la proposició següent aprovada en el 
Consell Plenari del Districte de 29 de març de 2022: El Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi es compromet a: 1. Instal·lar dos semàfors al carrer Balmes per sota 
del carrer del Putxet i del carrer de Francolí, respectivament. 2. En paral·lel, 
establir de forma urgent mesures per protegir els vianants a la cruïlla dels 
carrers de Brusi amb Sant Elies i Copèrnic, respectivament, així com també del 
tram del carrer Balmes entre els carrers de Sant Elies i Copèrnic. 3. Fer una 
proposat de rutes alternatives a fomentar a partir dels resultats obtinguts de 
l’anàlisi. 

ES DONA PER TRACTAT 
 
Torn obert de paraules: No n’hi ha.  

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
22.09 h.  
 

Vist-i-plau  
El SECRETARI DEL CONSELL   LA REGIDORA-RESIDENTA DEL   

CONSELL 
 
 
 
 
    Ricard González i Soriano         Eva Parera Escrichs 


