
 

  

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

1 
 

CONSELL PLENARI 

  SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 D’OCTUBRE DE 2020 

A les 18.00 hores del dia 22 d’octubre de 2020, es reuneix de forma semi presencial i per vídeo 

conferència, en sessió ordinària, el Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, sota la 

presidència de la regidora-presidenta del Consell, Ima. Sra. Eva Parera, els/les consellers/es srs/es. 

següents: Isaac-Iván Martín Salvà, pel GMDPPC; Joan Manel Del Llano Ribas i Llorenç Sena 

González, pel GMBComú; Rodrigo Martínez Garcia i Albert Guivernau Molina, pel GMDBxCanvi; 

Blas Navalón Fernández, César Millán Marfil i Maria Celia Martínez Pujol, pel GMPSC - Units per 

Avançar; Pedro Miret Betanzos, Eva Eladi Mas i Jordi Obón Cabré, pel GMDCs; Mercè Amat 

Riera, Alícia Cercós Vega, Joan Teixidor Passola i Nil Font  i Cuesta, pel GMDERC-AM; i Pol Lliró 

Tey, Montserrat Cantín Mas, Montserrat Martín Vivas i Álvaro Clapés-Saganyoles i Baena, pel 

GMDJxCat.  

Així mateix, assisteixen altres responsables del Districte: El regidor executiu del Districte, Im. Sr. Albert 

Batlle i Bastardas, i la gerent, Sra. Maite Català Pujol.  

L’ordre del dia de la sessió d’avui consta dels apartats següents: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 7 de juliol 

de 2020.  

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 20 de juny al 13 d’octubre de 2020.  

2.2 Donar compte del cessament de la Ima. Sra. Maria Buhigas i San José, del grup municipal d’ERC, 

com a regidora adscrita al Districte.  

2.3 Informe del regidor del Districte.  

2.4 Mesura de govern relativa a la commemoració del centenari de l’agregació de Sarrià a 

Barcelona.  

3. Part decisòria:  

3.1 INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la creació d’un 

equipament i la catalogació de l’antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d’Orsà núm. 31-33 

(expedient 20PL16789 de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat municipal).  

3.2 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:  

3.2.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: Instar 

al Govern Municipal a acordar l’aprovació i execució d’un pla especial de festes de Nadal a tots els 

eixos comercials de Sarrià-Sant Gervasi. El pla tindrà per objectiu promocionar tots els nostres eixos 

comercials durant la època de Nadal.  

3.2.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 

govern del districte es comprometi a mantenir l’àrea d’aparcament lliure dins del districte i que les zones 

frontereres del Carrer Isaac Newton i voltants (carrers Balsareny, Jesús i Maria, Vista Bella...), 

recentment convertides en àrea verda, torni a convertir-se en àrea d’aparcament lliure.  

3.2.3 Del GMDCs: 1. El Consejo Plenario del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi acuerda elaborar un 

Plan de actuación contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la 

okupación ilegal de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de 

actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la mayor 
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brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles okupados: a) Poner en marcha las 

medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la 

okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos y entidades 

del Distrito y los grupos políticos con representación en el Distrito. b) Reforzar de forma inmediata la 

presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, incrementando la 

plantilla de agentes destinados al Distrito, así como emitir instrucciones a la Guardia Urbana de 

tolerancia cero con la okupación. c) Que, en cumplimiento de lo establecido en  la Ley del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias 

para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre sus bienes inmuebles. 2. Que para la 

elaboración de este Plan contra la okupación ilegal de viviendas en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, 

se dotará, si fuere necesario, una partida económica procedente del Fondo de Contingencia previsto en 

los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020.  

3.2.4 Del GMDERC-AM: Que en el termini de tres mesos el govern municipal del districte posi en 

marxa un procés participatiu a través del qual les veïnes i els veïns recullin demandes i necessitats en 

relació al Parc del Putxet i les places i jardins del turó i, juntament amb el govern municipal de districte 

i la resta de grups polítics, determinin els usos dels diversos espais i estableixin actuacions a dur a terme 

amb el calendari corresponent.  

3.2.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el govern 

municipal del districte de Sarrià - Sant Gervasi organitzi abans del proper plenari una sessió informativa 

on hi siguin convocats tots els grups polítics, associacions de veïns i entitats del districte per informar 

sobre la nova situació pressupostària al districte de Sarrià - Sant Gervasi i quins efectes tindrà aquesta 

nova situació sobre les activitats i inversions previstes al nostre districte.  

4. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de precs/preguntes):  

4.1 Precs:  

4.1.1 Del GMDPPC: Que el Govern Municipal analitzi els parcs públics i jardins de tot el districte i insti 

a Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona a arreglar-los i a realitzar un seguiment més exhaustiu 

per tal que els veïns de Sarrià - Sant Gervasi puguin gaudir d´uns jardins públics i uns parcs de qualitat.  

4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi realitzi totes les accions 

necessàries per ampliar l’horari d’obertura del parc de Muñoz Ramonet, que actualment tanca a les 17h.  

4.1.3 Del GMDCs: Que a todos los vecinos de Sarrià que están participando en el proyecto “porta a 

porta” se les bonifique esta nueva tasa de residuos.  

4.1.4 Del GMDCs: Que antes de la celebración del próximo Pleno de Distrito se inicien las reuniones y 

mesas de trabajo del Pacto del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi.  

4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern de districte insti les àrees competents de l’Ajuntament de 

Barcelona a prendre mesures urgents i excepcionals de protecció del patrimoni arquitectònic i verd per 

tal d’evitar-ne la pèrdua mentre es revisen i s’inventarien els elements patrimonials no catalogats perquè 

posteriorment, si escau, es protegeixin permanentment.  

4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el govern del districte informi amb detall dels motius pels quals encara 

no s’ha dut a terme els treballs per arranjar el carrer Major del Rectoret, tallat des del mes d’abril, i es 

comprometi a reparar l’esvoranc provocat per les pluges de la primavera amb la màxima celeritat.  

4.1.7 Del GMDJxCat: Que el govern municipal iniciï una campanya d’ocupació juvenil específica per a 

pal·liar els efectes negatius de la crisi econòmica derivada de la COVID19 entre els i les joves del 

districte de Sarrià-Sant Gervasi, com també que intensifiqui, a fi d’aquest objectiu, el servei 

d’assessorament laboral i el de dinamització laboral per joves de l’Espai Jove Casa Sagnier.  
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4.2 Preguntes:  

4.2.1 Del GMDPPC: Quantes okupacions il·legals hi ha ara mateix a tot el districte de Sarrià-Sant 

Gervasi? Demanem que la pregunta sigui contestada per escrit amb les ubicacions concretes dels 

immobles okupats per carrer i barri. 

4.2.2 Del GMDBxCanvi: En quin estat es troba el procés de reobertura del tramvia blau? Hi ha data 

per reprendre la seva activitat?  

4.2.3 Del GMDJxCat: Quin és el capteniment del govern en relació al projecte de nova mobilitat i 

pacificació del nucli antic del barri de Sant Gervasi - La Bonanova pel que fa a passos immediats a 

seguir, calendari i actuacions a dur a terme?  

4.3 Seguiment de proposicions i/o de precs/preguntes:  

4.3.1 Del GMDBxCanvi: Seguiment de prec acceptat pel govern del Districte durant el Plenari del 3 de 

març: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, faci una revisió i estudi del estat de les 

voreres, passos de zebra i carrils bici propers a zones escolars. Alguns d’aquest punts a revisar son: - 

Carril bici del carrer Ganduxer, on no es respecta el sentit i resulta especialment perillós per la 

presència de l’entrada a l’escoa Teresianes. - Parc Josep Garí, hi ha manca d’un semàfor que permeti 

creuar el carrer a través d’un pas de zebra avui dia poc respectat en un espai amb elevada congestió. - 

Voreres de Passeig Sant Gervasi des de Carrer Císter fins Carrer Jesús i Maria. Es una vorera i 

cantonades estretes que generen situacions de perill, especialment durant la espera dels semàfors. Els 

tres punts que hem posat d’exemple adquireixen més urgència per trobar-se al costat de col·legis, 

parvularis, universitats, parcs infantils o escoles d’idiomes, entre d’altres equipaments destinats als més 

joves.  

4.3.2 Del GMDCs: Seguimiento de ruego de grupo: Se requiere al gobierno municipal para que informe 

sobre las gestiones realizadas y el estado de ejecución del ruego aprobado en la sesión del 5 de mayo de 

2020: Que se provisione de una partida presupuestaria suficiente para hacer en la mayor brevedad un 

informe de actuaciones para solucionar los desprendimientos e inundaciones que se producen en los 

barrios de montaña con las lluvias y para la ejecución de las obras que se requieran según dicho 

informe.  

Precs i preguntes dels assistents.  
 

La regidora-presidenta del Consell, Sra. Parera dona la benvinguda a tothom al Consell Plenari i diu: 

Comencem aquest Plenari amb una mica de retard, demanem disculpes, doncs hem tingut una mica de 

problemes tècnics, coses que passen del directe.  

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 7 de juliol 

de 2020: La Sra. Parera pregunta si hi ha alguna objecció o alguna esmena i, com que no n’hi ha cap, es 

dona per aprovada. 

2. Part informativa: La Sra. Parera diu que en aquest punt hi ha els apartats següents, diu: 

2.1 Dins del despatx d’ofici: El Consell del Districte resta 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 20 de 

juny al 13 d’octubre de 2020. 

2.2 Es dona compte al Consell del Districte del cessament de la Ima. Sra. Maria Buhigas i San José, 

del grup municipal d’ERC, com a regidora adscrita al Districte. 

Tot seguit, el Secretari del Consell del Districte fa esment de dos punts que no estaven previstos a l’ordre 

del dia quan es va fer la tramesa de la convocatòria el passat 16 d’octubre, de dos fets específics que 

afecten consellers: 



 

  

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

4 
 

- Per una banda, dona compte del passi a la situació de règim de dedicació ordinària del conseller de 

Barcelona en Comú, Sr. Llorenç Sena González. 

- I, per altra, dona compte del decret d’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2020 de substitució del conseller 

portaveu del grup de Barcelona pel Canvi, Sr. Albert Guivernau, pel Sr. Pablo Notario Garcia amb 

efectes a partir del proper 1 de novembre. 

2.3 Informe del regidor del Districte: 

La Sra. Parera dona la paraula al regidor del Districte, Sr. Batlle, que diu: Molt bona tarda, presidenta, 

en l’última reunió de la Junta de Portaveus vam acordar també una limitació dels temps horaris per fer 

més àgil el Ple, per tant, aquest informe se m’ha demanat que no m’excedeixi dels dotze minuts, així que  

presidenta, quan estiguem als deu, si em vols advertir, doncs ho agrairé. 

He dividit l’informe en dotze punts, teòricament un minut per cada un dels dotze punts, el primer és el Pla 

d’Inversions Municipal (P.I.M.), i saben vostès que les vicissituds també l’exercici pressupostari d’aquest 

any ha contemplat moltes modificacions i moltes tensions des del punt de vista pressupostari, però des del 

punt de vista de les inversions en el Districte voldria significar les tres més importants que mantenim, 

després la resta estarem a l’espera també de com pugui evolucionar el finançament de l’Ajuntament els 

propers mesos, però comunicar-los al Ple de tres actuacions que sí que es duran a terme i que estan 

absolutament salvades, una és el nou equipament de la plaça de Sarrià, que inclou la Biblioteca i els 

Serveis del Districte, l’altra és la reforma parcial del Mercat de Galvany, que és bàsicament la millora de 

la instal·lació elèctrica i la redacció del projecte del que ha de servir la superilla de la Bonanova, aquestes 

són les tres inversions més emblemàtiques que teníem i que continuen mantenint-se. 

El segon punt que volia explicar és també l’adaptació del Districte a totes les contingències derivades de 

l’actual crisi sanitària, doncs per part del Departament de Salut de la Generalitat s’ha demanat l’adequació 

d’espais per a vacunacions de la grip i també per proves PCR i conseqüentment també suport als CAP’s 

del Districte. A nivell de ciutat s’han cedit un total de 45 espais per realitzar aquestes proves i al nostre 

Districte el espais que cedeixen el CatSalut són, pel CAP de Sarrià, els edificis del carrer Canet número 

12; pel CAP de Vallvidrera, la sala d’actes del Centre Cívic de Vázquez Montalban; i per CAP d’Adrià, 

els espais de dins del Centre Cívic de Vil·la Urània i el Centre Cívic de Can Castelló, i val a dir que 

aquestes cessions són temporals i s’estimen en uns tres mesos prorrogables, i dir també que hem demanat 

al Departament de Salut que controli tot el tema dels aforaments, de les distàncies i de l’ordenació de 

cues, per evitar congestions. 

El tercer punt que volia referir-me és un dels temes que també ha estat més impactant d’aquest període, 

que és l’ampliació de terrasses dels locals de restauració. A l’Ajuntament hem pres la determinació 

d’intentar ajudar un sector econòmic sensible, com és el Gremi de Restauració, malauradament en aquests 

moments amb les activitats clausurades, però el mes de maig es va aprovar un decret d’Alcaldia pel qual 

s’establien mesures en matèria de reobertura de les terrasses i d’ampliació dels espais. Aquesta ampliació 

a través d’una pròrroga del decret s’autoritzaran fins al 31 de desembre de l’any 2021. A nivell del nostre 

Districte, hem rebut 290 sol·licituds d’ampliació de terrassa, de les quals se n’han autoritzat 234, que 

comporta la instal·lació de 635 taules del mòdul bàsic i 65 taules de mòdul reduït, un total de 2.670 

cadires. S’han denegat 56 peticions. Vull assenyalar això perquè des del punt de vista del suport 

econòmic a una activitat tan sensible com és la restauració en un Districte com el nostre en què aquest 

tema té un impacte, crec que és prou important i hem pogut copsar, a més, que ha estat ben rebut no tan 

sols pels restauradors, sinó també per les característiques que té el nostre Districte, que això tampoc ha 

tingut un impacte negatiu en el que són les qüestions de convivència, que sempre són les que es 

provoquen quan es fan aquest tipus d’intervencions, perquè molts d’ells són d’establiments que estan 

incardinats en la dinàmica dels barris i dir que els usuaris acostumen a ser els propis veïns de l’entorn 

d’aquests establiments. 

També hem fet, dintre de les mesures aquestes de contenció de l’emergència sanitària, un nou sistema 

d’aforaments als mercats municipals davant de la Covid-19, els quaranta-tres mercats municipals 

continuen implementant noves mesures per garantir la seguretat sanitària i tots els edificis dels mercats 

incorporen un sistema de càmeres zenitals per supervisar els aforaments. És un tema prou important 
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perquè els mercats són espais tancats i en terminades hores de la setmana estan amb un grau important de 

concentració. 

El quart punt és el tema de la cerca d’espais per a les escoles públiques, doncs ens preocupava molt la 

posada en marxa del curs escolar, crec que ho han fet i ho han fet bé, és a dir, a partir del 14 de setembre, 

quan va començar el curs escolar, a banda d’un nou protocol per la detecció i control de casos positius i 

material de protecció als centres i el reforç dels serveis de neteja, hem fet també ampliacions dels espais 

escolars, i hem fet cessió d’espais municipals de dependències municipals, quatre espais municipals a 

escoles, hem fet disset cessions d’espais exteriors, que vol dir cessions d’espais ciutadans que funcionin 

com a pati d’escoles del Districte, i també s’han establert dotze mesures de talls de carrer a les hores 

d’entrada i sortida d’alumnes (crec que després hi ha alguna pregunta en el torn de preguntes en el qual 

també ja ens hi referirem). Per tant, crec que també aquí hi ha hagut un esforç que vull agrair als Serveis 

Tècnics del Districte i, per descomptat, hauria d’haver començat agraint la tasca de coordinació i d’impuls 

que la Gerent ha fet amb unes circumstàncies especialment difícils. 

També hem posat en marxa el programa de «Protegim les escoles», que vol dir millorar els entorns de les 

escoles i ho hem fet amb dues escoles en aquest curs, l’any que ve ho ampliarem, però aquest curs ho hem 

fet, hem millorat els entorns de les escoles Poeta Foix i l’Escola Pia de Balmes, les dos en el carrer 

Balmes, una tocant a Travessera de Gràcia i l’altra per sobre de plaça Molina amb una escola que té 

entrada pel carrer Balmes i també pel carrer Sant Guillem, i per al proper curs tenim quatre centres més 

que són les escoles Lurdes, Sil, Projecte i Infant Jesús, és a dir que això, doncs, ja tenim la primera 

experiència i a partir del curs que ve farem aquestes altres quatre. Per descomptat a l’inici del curs escolar 

hem reforçat l’activitat a la Guàrdia Urbana amb uns dispositius específics per la tornada a l’escola amb 

especial atenció al trànsit en els entorns escolars, i després s’ha designat l’escola Poeta Foix com la que 

en diuen «refugi climàtic», que són una sèrie de mesures que han rebut finançament d’un projecte de la 

Unió Europea, Urban Innovation Action, un programa de la Comissió Europea per adaptar les escoles al 

canvi climàtic. 

El punt número cinc és l’obertura dels últims equipaments dels casals de gent gran, això ho havíem fet, 

però malauradament la nova situació ens ha obligat novament al tancament d’aquests centres, doncs els 

darrers equipaments que havíem obert al públic a principis d’aquest mes d’octubre havien estat els casals 

de gent gran de Can Fàbregas, de Can Castelló i el de Sant Ildefons, però lamentablement aquesta mateixa 

setmana han hagut de tornar a tancar, igual que tots els centres cívics, a causa del que ha està anomenat la 

segona onada del Covid-19. En aquests moments el centres cívics tornen a estar tots tancats, i estem a 

l’espera del que el Procicat, que es reuneix demà, pugui decidir i crec que malauradament haurem 

d’aplicar mesures més restrictives de les que ja tenim en aquests moments. 

Pel que fa a obres públiques i equipaments, precisament avui han començat les obres en el carrer Avenir 

(entre el carrer Calvet i el passatge Josep Llovera) de pavimentació i substitució de les reixes 

d’embornals, era una obra que feia falta i que és complicada, i es farà en el decurs d’aquesta setmana. 

També s’han fet els treballs de delimitació, aquest és important, de la finca del futur equipament de la 

plaça de Sarrià (del carrer Menor de Sarrià), que són uns treballs que tenen una gran importància perquè 

suposen, de fet, el tret de sortida de la construcció del nou equipament. Altres treballs que s’estan duent a 

terme són les voreres dels voltants dels carrers Copèrnic i Balsareny i l’inici dels treballs del futur accés 

al parc Joan Raventós pel carrer de Santa Filomena i els treballs d’urbanització de les escales Camí de la 

Gírgola, etcètera. 

Dir-los també que poc o molt, ja sabem que és una discussió que sempre tenim sobre si rebem la inversió 

que ens correspondria o no, però sí que vull felicitar també els Serveis Tècnics del Districte pel grau 

d’execució dels pressupostos, doncs em sembla que és el Districte que té el percentatge d’execució del 

pressupost d’inversions més alt dels districtes de tota la ciutat. També hi ha altres obres ja iniciades com 

les obres de B:CASA a l’avinguda J.V. Foix, a la rotonda de Can Caralleu i a l’entorn de la plaça Joaquim 

Pena, aquesta és molt important, i aquest és un tema que havia sigut reivindicat, diguem, pels veïns de 

Tres Torres, ja que aquestes obres han estat aturades unes setmanes per qüestions administratives i 

tècniques, però d’acord amb la informació que ens facilita B:CASA es reprendran a finals d’octubre, o, 

com a molt tard, a començaments de novembre. 
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També han finalitzat durant l’estiu diverses obres, com l’organització del trànsit de la cruïlla de Via 

Augusta amb el passeig de la Bonanova, un tema que també ha sigut objecte de presentació en aquest 

mateix Consell Plenari, en les audiències públiques i en els consells de barri, en aquest cas, del Putxet, 

que són la nova senyalització del carrer Ballester amb la renovació també de les canonades en l’àmbit del 

Putxet nord, la instal·lació d’una pilona d’ús veïnal al carrer Negrevernis, que malauradament la van 

traient i posant i aquest és un dels temes que he donat instruccions perquè cada vegada que es tregui es 

torni a reposar, perquè això és una cosa que tenen tota la raó els veïns de queixar-se, i, més tenint en 

compte que a la plaça del Consell de la Vila s’ha adaptat com a espai escolar, com a pati d’escola de 

l’Escola Italiana, així que està clar que aquest és un espai que no admet la presència de vehicles.  

També tot un conjunt d’actuacions menors que també poden estar a disposició dels consellers. 

El setè punt és la campanya per regular l’aparcament dels vehicles de dues rodes a les voreres, que ja 

l’havíem iniciat una activitat ja l’any 2018. 

Hi ha un tema que ja vam comentar en l’última Audiència Pública, que són les esllavissades als barris de 

muntanya, i crec que després hi ha alguna pregunta, alguna petició o proposició de resolució per part dels 

consellers, aquest és un tema crònic que evidentment requerirà una inversió de la qual en aquests 

moments ni el Districte, ni probablement la mateixa Àrea d’Urbanisme disposen, per tant, haurem de fer 

actuacions de caràcter extraordinari per fer front a situacions realment molt complexes que s’estan 

produint en aquests tres barris de muntanya, Mas Sauró, Mas Guimbau i el Rectoret, a la zona de les 

Planes. 

El novè punt és el Pla d’actuació de Parcs i Jardins, que bàsicament és un tema que se n’ha parlat molt, 

que és el tema del pla de manteniment dels espais verds després de l’alteració causada per l’emergència 

sanitària. Aquest pla compta amb cinc punts, la cega de gespa, el desbrossament d’escocells, la revisió i 

plantació i poda de l’arbrat i els grups de flors, de manera que hem posat en marxa l’activació de la zona 

de baixes emissions que hauria d’haver entrat en vigor l’1 de gener, però després es va reduir, i, a partir 

del 15 de setembre s’ha posat també en marxa. 

I després, per anar acabant, les reunions amb entitats i associacions de veïns, dir-los que hem tingut 

reunions amb un conjunt d’entitats dels barris del Districte, amb la Fundació Anne, hem assistit a la 

inauguració de la nova Comissaria de Àrea Bàsica Policial de Mossos d’Esquadra, hem tingut reunions 

amb l’Associació de Veïns del Farró i amb la de Sant Gervasi Sud, així com amb escoles amb el tema del 

programa de posada en marxa del curs escolar en diverses escoles. I també hem fet una renovació del 

conveni amb el col·lectiu de Vallvidrera, que és una cosa prou important.  

L’últim punt, relatiu a les subvencions i els plans de reactivació econòmica lligats a la campanya de 

Nadal, dir-los que hem rebut 203 sol·licituds de subvenció, totes per mitjans electrònics i una vegada 

fetes les revisions s’han atorgat a 152 projectes. També hi ha els plans de reactivació econòmica i jo crec 

que amb això està complimentat aquest informe, i em sembla que he intentat ajustar-me al temps i les 

coses més importants crec que han estat ja ressenyades, gràcies. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia:  

- El Sr. Martín diu: Sí, gracias, presidenta, bueno, nos trae como siempre, regidor, su informe y 

nuevamente suspende, y ya van muchos, primero, por el talante, vemos que no cumple los acuerdos que 

aquí tomamos entre todos, pues nosotros presentamos, aprobados por todo el Pleno, semáforos en la calle 

Santaló, y no se ha hecho nada; el parque infantil en la plaza Joaquim Folguera, justamente en el mercado 

de Sant Gervasi, y tampoco se ha hecho ninguna actuación como se aprobó aquí; solicitamos también el 

cambio de parada bus Balmes-Mitre, y tampoco se ha hecho nada; de las vallas de la Via Augusta desde 

la plaza Borràs hasta el paseo de la Bonanova, tampoco se ha hecho nada, con el peligro que eso supone a 

los motoristas, que ni siquiera se ha ido, y está aprobado en Pleno, nos reuninos para hablar de las aceras 

de Balmes entre la plaza Molina y Joaquim Folguera, y tampoco se ha hecho, y por lo que vemos 

tampoco va a ser una inversión prioritaria, ¿no?, pues incluso una proposición que se aprobó también aquí 

por mayoría, del plan de limpieza, tampoco se ha aplicado, y luego hablábamos de la cuestión del talante, 
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no nos invitan a actos institucionales, ni a la presidenta, ni al resto de la oposición, nos vemos totalmente 

silenciados, no podemos asistir prácticamente a ningún acto porque ustedes, el gobierno, quieren salir 

solos en la foto y se lo quedan para ustedes, creo que es un talante no adecuado y esperamos a que este 

concejal, este regidor, pues con otro talante que sabemos que tiene, ¿no? 

Segundo tema, Parques y Jardines, se lo hemos pedido como ruego, se lo hemos pedido como proposición 

y se lo hemos pedido también incluso como pregunta a nivel de los parques, y continúan estando hechos 

un auténtico desastre, yo no sé qué gestión está haciendo el gobierno realmente, pero somos el Distrito 

con más zonas verdes, con más parques y realmente no vemos que se haga absolutamente nada, pues 

vemos incluso los árboles cómo son golpeados por los autobuses por la Ronda General Mitre y por la Via 

Augusta, sin que se haga ninguna acción por parte de este gobierno que muchas veces nos vende que es 

tan ecologista. 

Del comercio. ¿Qué campañas han hecho ustedes en favor del comercio con la problemática que tienen?, 

ahora mismo, cafeterías, restaurantes, cerrados quince días, nos habla de las terrazas, y regidor, lo que no 

ha dicho son las inspecciones y sanciones que les están estableciendo y ese marcaje que están haciendo 

ahora mismo a los comerciantes y a los bares y restaurantes con las terrazas, ¿no?, que si medio metro 

más, que si medio metro, eso no es lo que quedamos todos los grupos cuando se aprobó en Casa Gran, ni 

tampoco aceptaron aquí nuestro ruego de bonificar la zona azul a los comerciantes en los ejes comerciales 

de nuestro Distrito, ni se lo llegaron a plantear, una gente que tiene su comercio, quizá estaría bien que le 

pudiéramos dar este tipo de ayuda, que ustedes se lo vuelvan a replantear, el comercio nos necesita, hacen 

barrio, cohesionan, y creo que tenemos que estar todos a tope. 

¿Qué ocurre con las motocicletas?, vemos que han aumentado multas en las aceras, en paseo de la 

Bonanova, en Ronda General Mitre, en San Gervasio de Cassoles, pero ¿ustedes hacen plazas de 

aparcamiento para las motos?, no, esperan que la gente de Sarrià - Sant Gervasi, como es tan rica, como 

somos el Distrito con más renta per cápita, pues ya podemos pagar una plaza privada, pues está en su 

obligación de poder hacerlo. También hay problemas de movilidad, multas a coches a los papás cuando 

dejan a sus niños en el colegio, no para que no haya tráfico, etcétera, con el esfuerzo que están haciendo 

todos los centros para entrar y salir a diferentes horas, y ustedes ponen ahí a la policía haciendo recetas 

todo el día, este es el modelo que les gusta. 

Ha comentado también el tema de la Via Augusta, del paseo de la Bonanova, de la calle Hort de la Vila, 

donde ha habido una modificación allí que ya lo hablamos en Comisión, por el tráfico y el malestar de los 

vecinos de la calle Hort de la Vila, pues pregúnteles porque antes tenían un acceso de entrada y salida, 

entrada a la ciudad y salida, rápidamente por la Ronda de Dalt, ahora lo han modificado creando mucho 

más tráfico en paseo de la Bonanova, mucho más tráfico en la calle Anglí y mucho más tráfico también 

en la calle Hort de la Vila, y por supuesto en el lateral de Via Augusta, por lo tanto, un desastre. 

¿Carril bici de Via Augusta?, háganlo, nosotros no estamos en contra, pero, hombre, nosotros propusimos 

arreglar desde la Diagonal hasta la plaza Gal·la Placídia ampliando aceras, ustedes ni se lo plantearon, 

nos dijeron directamente que no y ahora nos ponen un carril bici sin ningún tipo de sentido. 

Inversiones, celebramos que diga que está salvada la Biblioteca de Sarrià, ¿pero qué pasa con l’escola 

bressol de Tres Torres? ¿Qué pasa con las aceras, como hemos dicho antes, de la calle Balmes entre las 

plazas Molina y Joaquim Folguera? ¿Qué pasa con la plaza Joaquim Pena, con las aguas y los olores que 

es insoportable para comerciantes y para vecinos?, de esto no dice nada. 

Y ya para terminar, me ha sorprendido mucho que no nos hable absolutamente nada de la Casa Buenos 

Aires, que ha sido uno de los temas estrella que hemos tenido y con problemática, usted, además, siendo 

el concejal responsable de seguridad nos sorprende o no nos sorprende tanto que no hable de este tema, 

porque sabemos que no le gusta, sabemos la problemática que hay con la ocupación en nuestra ciudad, 

especialmente en nuestro Distrito, en Sarrià - Sant Gervasi, vemos que hay ocupación de pisos, de locales, 

y que muchas veces los propietarios se ven desamparados por el gobierno, nosotros luego le haremos una 

pregunta de cuántas ocupaciones hay, y espero que nos responda, pero volviendo a Casa Buenos Aires, 

fíjese, el Ayuntamiento nunca se interesó por la Casa Buenos Aires, y justamente cuando unos okupas, 

incívicos, porque es incivismo total, el tema de la okupación, ocupan esa casa, entonces ustedes sí que se 
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empiezan a preocupar, y hoy aquí vamos a dar el primer paso para cambiar la calificación, para que sea 

más barato para el Ayuntamiento poder expropiar esta casa, esto lo ha hecho su gobierno, señor Batlle, 

esto lo va a hacer su gobierno, empezando hoy, y luego yendo hacia casa gran, ¿no?, fíjese, los okupas 

cometen una ilegalidad y ustedes luego les dan derechos, y hasta salía en algunos medios de 

comunicación que ustedes incluso se habían planteado ahora mismo incluso de pagar a los actuales 

propietarios para que se mantengan los okupas mientras no expropian ustedes la casa, y hay una 

sentencia, cúmplanla, señor Batlle, así que la pregunta es: ¿Es cierto que le van a dar dinero a los okupas 

por estar en esa casa? ¿Le gusta a usted la okupación, señor Batlle? ¿Es un modelo digno para la ciudad 

de Barcelona? ¿Por qué les ayuda? ¿Por qué les protege? ¿Por qué les ampara?, están haciendo una 

ilegalidad, cumplan las sentencias, votaron no en el Ayuntamiento de Barcelona, en Casa Gran, sobre una 

oficina de ayuda a personas ocupadas, y los jóvenes que nos queremos emancipar no hacemos como los 

okupas. 

- El Sr. Guivernau, diu: Moltes gràcies, regidor, per l’informe, moltes gràcies també als tècnics que estan 

facilitant que puguem seguir aquest Plenari des de diferents mecanismes, jo volia incidir en alguns 

elements de l’informe del regidor: Un dels primers, que celebrem que es mantingui el projecte de la 

Biblioteca de Sarrià, doncs fent una comparació amb Barcelona, no aniria molt desencaminat si digués 

que la Biblioteca de Sarrià és molt més que una Biblioteca, i m’atreviria a dir, potser és molt agosarada, 

però que són els jocs olímpics del nostre Districte. 

Després un altre element que ha sortit i que ha esmentat el company del Partit Popular també és el tema 

de la Casa Buenos Aires, nosaltres no entenem com hi ha hagut diferents intents per treure els okupes i 

que finalment no s’han acabat materialitzant, així que quines converses hi ha hagut?, quines negociacions 

hi ha hagut amb els okupes perquè aquests desallotjaments no es duguin a terme? 

Després també volem parlar d’alguns elements que potser s’han de fer més palesos ara en aquest moment 

de crisi econòmica, com és el problema de l’habitatge al Districte, doncs veiem com molts joves 

segueixen marxant del Districte, sí que és cert que s’ha començat alguna promoció d’habitatge social, 

però no és suficient, o sigui, no és suficient també per la manca estructural d’habitatge social en el 

Districte. S’han encetat a nivell comercial alguns plans per la promoció econòmica i de digitalització del 

comerç, però sí que trobem que s’ha de fer un esforç en aquest sentit.  

També trobem a faltar que, molt lligat a la Biblioteca de Sarrià, segurament hem de potenciar el Districte 

com un Districte cultural, nosaltres hem portat diferents proposicions en aquest sentit al Districte, hem 

parlat, doncs això, de ficar una placa davant de la futura biblioteca de Sarrià de Carlos Ruiz Zafón, hem 

parlat d’homenatges a Vargas Llosa i a Gabriel García Márquez que van viure en aquest Districte, però no 

només ells, sinó també George Orwell i altres escriptors i representants culturals han passat per aquest 

Districte i trobem a faltar la seva petjada en forma d’homenatge, una petjada que pugui recordar la gent. 

Després també volem incidir amb dos problemes més: Un és el de la seguretat, doncs ens ha arribat que hi 

ha un augment d’inseguretat o com a mínim una percepció d’inseguretat al voltant del Turó Parc, sobretot 

pel que fa a gent jove. Després també volem saber què és el que està passant amb les altres okupacions 

del Districte, i, per acabar, volia fer un incís sobre un prec que ve més endavant, però que nosaltres també 

compartim plenament com és el de parcs i jardins, doncs hem trobat deixadesa en alguns parcs i jardins, 

ens han avisat que s’han trobat rates al Turó Parc i als jardins de les piscines. 

I per acabar volia parlar del tema del comerç, necessiten més suport també especialment el comerç de 

restauració, d’hostaleria i turisme, ahir vam presentar propostes en aquest sentit a la Comissió 

d’Economia i Hisenda de Casa Gran, i sí que demanem que es demani a la Generalitat, a l’Estat i a qui 

calgui qualsevol tipus de suport en aquest sector, i que no es criminalitzi un sector que d’alguna manera 

ha fet molts esforços econòmics, humans i laborals també per poder mantenir la seva activitat, creiem que 

el missatge que s’hauria de donar és ben diferent, res més i moltes gràcies. 

- El Sr. Miret, diu: Sí, buenas tardes, regidores, consellers, técnicos, vecinos, muchas gracias por estar 

hoy aquí con nosotros. Primero de todo quería agradecer que haya presentado este informe y además 

empezando con un tema que no sabíamos inicialmente que salía, que era el P.I.M., pues en el resumen 

que nos pasaron, yo al menos no lo había visto, y nos alegramos realmente, quiero dar las gracias, de que 
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se puedan mantener como mínimo estos tres equipamientos, estas tres inversiones, como es la Biblioteca, 

la reforma del Mercat de Galvany y la superilla de Bonanova, luego vamos a seguir un poco con las 

diferentes iniciativas, bueno, los siguientes puntos que nos ha dicho.  

En cuanto a la ordenación del tema de las terrazas, a ver, cuando se vuelvan a poder abrir las terrazas, por 

favor, faciliten realmente que se puedan abrir, faciliten que se abran todas aquellas que los restauradores 

estén pidiendo porque las necesitan. 

En el tema del programa «Protegim les escoles», no nos parece nada mal, pero ya sé que luego van a 

hablar un poco del tema por unas preguntas, nos gustaría saber realmente cuáles han sido los criterios 

seguidos para la elección de esas escuelas y no de otras, ¿ha sido por el número de alumnos, por el tráfico 

cercano que hay por allá, por la facilidad del espacio?, bueno, simplemente nos gustaría realmente poder 

saber cuáles han sido los criterios.  

En cuanto al espacio para las vacunas y PCR y a los CAP, los 45 espacios, nos parece bien, como cada 

año, y este año sabemos que se ha incrementado probablemente por causas del Covid-19. 

Con el tema de la activación de la zona de bajas emisiones, lo hemos dicho ya en muchas otras ocasiones, 

creemos que esta zona de bajas emisiones es más que mejorable y que con los problemas que tenemos 

actualmente con el transporte público, en el cual nos encontramos que hay una insuficiencia muy grande 

del mismo y que hay un miedo real por parte de los usuarios a utilizar ese transporte público por culpa 

precisamente de la pandemia, creemos que se debería de haber aplazado. 

Las reuniones con las entidades, es un tema que entendemos que es una cosa normal de la agenda del 

regidor, la renovación del convenio este de la cooperativa La Olivera realmente celebramos esta 

renovación y como ya dijimos en la Comisión consultiva de la semana pasada, nos gustaría que todos los 

grupos municipales que representamos ese Distrito fuéramos invitados a poder visitar esa cooperativa, lo 

dijimos porque creemos que sería interesante, tal como lo han hecho también con otros vecinos y 

entidades del Distrito.  

Con el nuevo sistema de aforaments als mercats, realmente todo lo que sea mejorar los controles para 

evitar contagios, nos parece bien.  

De las obras en la vía pública, sí, se han hecho cosas, pero falta que nos hayan hablado de Vallvidrera, de 

obras en las Planes, esto ya hablaremos, igual que con las esllavissades, ya lo pedimos en mayo y lo 

volveremos a hacer hoy con el seguimiento del ruego que llevamos, de eso ya hablaremos más tarde.  

Con el tema de las motos, un consejo, no criminalicemos a las motos, son muy necesarias para el tráfico 

de esta ciudad. 

De la abertura de los últimos equipamientos, sí, pero desgraciadamente vemos que se han cerrado unos 

cuantos y unos cuantos más van a seguir cerrándose por desgracia de la situación. 

La actuación en los parques y jardines, ya era hora que se pusieran las pilas y que empezaran a arreglar 

esos parques y jardines, no somos la selva o al menos no deberíamos de serlo, y como se ha dicho aquí, 

somos el Distrito con más zonas verdes, arreglémoslas. 

Pero bueno, también hay muchos otros temas de los que no se ha hablado y que realmente son los que 

preocupan también a los vecinos y como mínimo a este grupo municipal, por ejemplo, ¿han empezado a 

repartir las mascarillas transparentes a los empleados municipales del Distrito, aquellos que trabajan de 

cara al público para que puedan atender sin problemas a las personas con el sistema auditivo 

perjudicado?, pues es un tema que hemos llevado nosotros a la Casa Gran y creo, si no me equivoco, que 

ha sido aprobado por unanimidad, por favor, empiecen a dotarlas porque creo que es necesario.  

Por otro lado, ¿cuántas zonas de ocio tenemos detectadas en el Distrito en general, en las que se está 

haciendo botellón, en las que se está haciendo pedagogía?, solamente se está multando, por favor, nos 

gustaría saber qué se está haciendo. 
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Señor Batlle, una pregunta muy directa a usted y que lo vamos a tratar después, si no quiere contestar, 

seguramente ya lo contestarán después, sobre la okupación del hotel Buenos Aires, es una okupación que 

parece que está auspiciada totalmente por socios de su gobierno, ¿qué piensa sobre ese tema real? 

Por tanto, okupaciones, inversiones, seguridad, ayudas al comercio y ayudas al empleo, el estado de 

parques y jardines y el estado de los pipican (sobre los que tampoco se ha hablado), equipamientos, su 

funcionamiento, las obras de mejora, la pandemia en los colegios del Distrito (teniendo en cuenta que es 

el Distrito con más estudiantes de Europa), en fin, ese es el futuro del Distrito, esos son los temas 

realmente que preocupan a los vecinos, estos son los temas que realmente deberíamos haber tratado hoy, 

muchas gracias. 

- La Sra. Amat, diu: Gràcies, just volia saber si tenia temps de torn de rèplica, bé, doncs gràcies, regidor, 

per l’informe i bon vespre a tothom, també als que ens segueixen des de casa, i gràcies per enumerar-nos 

l’activitat del govern del Districte al llarg d’aquests darrers tres mesos i mig que han transcorregut des del 

Plenari del juliol, anirem estirant algun dels fils, no tots els temes perquè, bé, ja ens agradaria, però no 

podrà ser així. És veritat que els temps sempre són incerts, però ara són vertiginosament incerts, i el que 

avui es pot fer, demà no ho podem fer, i, per tant, entenem que planificar i gestionar el dia a dia i 

l’activitat habitual i respondre a les noves necessitats i urgències, doncs, és complicat, però sí que pensem 

que ho hem d’incorporar i hem de viure-hi perquè és el que ens tocarà almenys a mitjà termini. 

I agafant un dels temes que heu tractat, el de la nova normativa de terrasses i la resposta que s’ha donat a 

totes les sol·licituds, per nosaltres, més enllà del balanç final, que creiem que és positiu quant a les xifres, 

sí que pensem que és una mostra de la importància que hi ha ara més que mai de la gestió arran de 

territori respecte de la feina des d’un despatx, la lògica de presentar sol·licituds, que et responguin i posar 

recurs, entenem que això s’ha de fer perquè són els procediments administratius i també per 

transparència, però creiem que també hi ha d’haver la lògica de l’acompanyament, i crec que és una 

paraula que ens hem de quedar, no només molts aspectes de les vicissituds que han passat les sol·licituds 

per tenir un permís per una terrassa en bars i restaurants s’haurien solucionat coneixent millor el carrer, 

sabent exactament de què es parlava.  

També pensem que és moment d’acompanyar en altres temes, temes que estan encallats i que simplement 

és acompanyar-los, tenim el cas, per exemple, tots sabem que l’emergència social és realment greu i 

sabem de les cues que hi ha al Centre Assís per demanar molt ajut perquè sabem qui fa una bona feina, 

doncs el Centre Assís fa mesos i mesos que té encallada una llicència urbanística per encallar capacitat i 

no hi ha manera que es desencalli, tenen la capacitat d’oferir més i no poden perquè hi ha alguna cosa que 

falla, doncs aquestes coses creiem que és important fer-les més que mai, parlem d’acompanyar també les 

entitats que intenten mantenir la flama viva de la vida dels barris preparant festes majors o altres 

activitats, intentem acompanyar-les en comptes d’anar fent anar memòries amunt i avall, ajudar a 

mantenir algunes activitats.  

Intentem preparar el Nadal, sabem que després es podrà fer o no, però intentem que hi hagi activitats que 

es puguin fer, sobretot també per no aconseguir un desencantament i un cansament d’aquestes entitats. 

També penso en les de cultura tradicional i popular, que a part de no tenir espai, a més a més ara tenen 

dificultat per realitzar les seves activitats. El que volem dir amb això és que hi ha moltes coses que no es 

tradueixen amb una partida als pressupostos i que avui també poden ser importants a l’hora de fer front a 

situacions que es viuen al nostre Districte. Rebem la informació del PIM també amb sorpresa, ens 

quedem també amb l’interrogant de saber què passarà amb els pressupostos participatius vinculats al PIM. 

I volem recollir, dels temes que ha plantejat, també els encarats a la mobilitat i a la millora de la qualitat 

de l’aire, nosaltres hem quedat encara amb ganes de saber si una aposta tan estratègica com és el carril 

bici de la Via Augusta veurà una plasmació més perquè realment tingui impacte, també en molts centres 

escolars que estan en aquest entorn que milloraria la qualitat de l’aire que respiren molts alumnes i sabem 

que això influeix en el rendiment. I parlant de centres escolars, també celebrem un programa com el de 

«Pacifiquem les escoles», trobem que les dues on s’ha intervingut era pertinent, però també ens 

preguntem, i també les de l’any que ve, doncs també hi ha camins escolars que s’han de mantenir, que al 

final ja són una estructura que teníem, i penso, per exemple, en l’escola Decroly, que no se n’ha parlat, 
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però que fa molt de temps que també es demana que es treballin els seus entorns, potser a través del 

Pacifiquem, es pot trobar una solució. 

Bé, per no estendre’m més, també volia tocar una mica la muntanya, no?, com deia una veïna en una 

reunió que vam tenir la setmana passada amb el president el nostre grup municipal i les entitats de les 

Planes, Barcelona no coneix els barris de muntanya i no fa una política per la muntanya, el Districte crec 

que ho intenta, però ho ha de saber traslladar a la ciutat, doncs ella va acabar dient que Barcelona ha 

d’estimar-se la muntanya, doncs intentem aconseguir-ho, si us plau. 

- El Sr. Lliró diu: Gràcies, presidenta, i bé, content de poder estar almenys presencialment uns quants en 

aquest Consell Plenari, doncs sabem que durant un temps això ha estat complicat, però penso que és bo 

celebrar que ens puguem trobar aquí. Voldríem començar, com no podria ser d’una altra manera i 

malauradament una vegada més, fent un recordatori per aquelles persones que a dia d’avui encara es 

troben empresonades i es troben empresonades per motius polítics i en unes condicions francament 

penoses com a conseqüència de la pandèmia, si ja és dura una pandèmia fora de la presó, molt més ho és a 

dins i més encara si aquest és un empresonament injust per motius polítics, per tant, entenem que els 

òrgans polítics com aquest, per petit que sigui, han de fer sempre un recordatori d’una situació 

completament injusta com la que estem vivint. 

En segon lloc, i el regidor n’ha fet esment, crec que hem de recordar que ens trobem davant d’una doble 

crisi, aquesta segona onada que vivim amb relació a la pandèmia ens deixa molt clar que encara no hem 

superat ni de bon tros els efectes d’aquesta crisi i que, per tant, des del punt de vista sanitari hem d’estar 

molt atents i molt cautelosos a aquesta situació. I en segon lloc, aquesta crisi sanitària deriva en una 

segona crisi que és econòmica i de comerç i, per tant, crec que totes aquelles decisions que prenguem en 

òrgans polítics com aquest, per petit que sigui un òrgan polític com aquest, crec que és necessari que les 

orientem i les destinem a treballar per pal·liar aquestes dues crisis. És per això que des del grup de Junts 

per Catalunya voldríem remarcar d’una manera molt clara que el govern municipal ha de donar un suport 

molt més estricte al comerç del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, especialment al comerç de barri, el 

comerç ho està passant especialment malament, és a dir, el nostre és un Districte de petits comerços que 

són els que queden afectats d’una manera més greu davant d’una situació de tancament com la que hem 

viscut en els darrers temps. I, per tant, trobem a faltar per part del govern municipal una acció molt més 

contundent d’ajuda al petit comerç de barri, d’ajudes directes i d’agilitat administrativa, que crec que 

també s’ha comentat anteriorment, i crec que són les dues vies que el govern municipal té al seu abast per 

poder ajudar d’una manera molt més contundent els comerços del nostre Districte. 

Un segon dels punts que ha sortit d’alguna manera reforçat o que ha pres valor en aquests darrers temps 

com a conseqüència de la situació que estem vivint, és la importància dels espais verds, és a dir, si ja eren 

rellevants en el nostre Districte els espais verds històricament, en els darrers temps tot el que són espais 

oberts i activitats a l’aire lliure han pres un valor especial, és per això que des del grup de Junts per 

Catalunya ja abans de l’estiu vam començar un treball que el que ha fet és analitzar amb un conjunt de 

veïns i veïnes del Districte de Sarrià - Sant Gervasi cadascun dels cinquanta-un espais verds que estan 

registrats al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, n’hem fet una auditoria, una anàlisi detallada que l’hem 

reunit en un document que es diu «Una aposta per la renaturalització de la ciutat», i, quines conclusions 

traiem d’aquest estudi detallat?, insisteixo, fet amb veïns i usuaris dels parcs del Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi: Doncs que cal una inversió molt més potent en els espais verds del Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi, som sense cap mena de dubte un Districte privilegiat per la nostra proximitat amb la muntanya i, 

per tant, som un Districte que té un accés a la natura molt més gran que el que puguin tenir altres 

districtes de Barcelona, però precisament per això el Districte de Sarrià - Sant Gervasi hauria de ser una 

porta d’entrada del verd de la muntanya a la ciutat, i entenem que aquí és on fa falta destinar una quantitat 

de recursos molt més gran, cal que el govern prengui un gran compromís amb el manteniment i amb la 

inversió en espais verds al Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

Lligat amb la muntanya, que també ha estat un dels temes que s’han comentat a les diferents 

intervencions, s’ha posat de relleu també un cop més el dèficit d’inversió que tenen els barris de la 

muntanya. Si aquest dèficit d’inversió per desgràcia ja ha acompanyat el nostre Districte des de fa molts 

anys, a la muntanya aquest dèficit d’inversió és on es fa més palès segurament. Vam visitar amb el 

regidor Jordi Martí -i em consta que el regidor Batlle també ho ha fet- el carrer Major del Rectoret, i 
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realment quan tu veus l’esfondrament d’un carrer de Barcelona d’aquesta magnitud, la imatge és 

colpidora, fins i tot veus la terrassa d’un particular que està literalment enfonsada, i això passa a la ciutat 

de Barcelona, per tant, imatges com aquestes ens recorden que, malgrat que hi hagi casos com el de la 

Buenos Aires que siguin molt més mediàtics, hi ha un dèficit d’inversió de fons a la ciutat de Barcelona, 

hi ha un dèficit d’inversió de fons als barris de la muntanya, així que crec que és important que el govern 

d’això en prengui molta consciència. 

Hi ha una entrevista recent del regidor que diu: «Som una família arruïnada, les xifres són 

esborronadores.», segurament, no sé si el titular que s’ha tret és exactament, si és literal a les paraules que 

va fer servir el regidor, algú pot pensar que potser és una expressió poc afortunada, però la realitat és que 

sent una família arruïnada hauríem d’analitzar molt bé quines són les nostres prioritats d’inversió al 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i és per això que xoca veure que es parla tant d’un cas com el de 

l’expropiació de la Buenos Aires i, en canvi, doncs en una situació de ruïna veiem que el govern no ha 

estat capaç de fer una mediació entre els veïns, entre els ocupants i entre els propietaris per poder arribar a 

una solució satisfactòria, veiem que hi ha diners per poder fer una expropiació, però alhora veiem que no 

hi ha ni una pedra per a la Biblioteca de Sarrià, veiem que es poden fer expropiacions, però en canvi 

veiem que el bus del barri del Farró i del Turó Parc per connectar amb el CAP fa cinc anys que està 

aturat, hi ha diners per a una expropiació, però resulta que la reforma del carrer Balmes entre la plaça 

Molina i la plaça Joaquim Folguera, fa cinc anys que està aturada, hi ha diners per a una expropiació, però 

resulta que és impossible posar una biblioteca al barri de Galvany, que és un barri amb 40.000 habitants, 

hi ha diners per a una expropiació, però en canvi no hi ha diners per a poder posar en marxa els deu 

equipaments que tenim buits al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, hi ha diners per a una okupació, però en 

canvi no hi ha diners per resoldre els problemes reals del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, és per això 

que la pregunta que li vam fer al regidor Batlle és, escolti, quan vostè, diguem, es presentava d’alguna 

manera com el catalanista moderat, jo li pregunto: Realment la solució d’una expropiació és la solució 

que tenen els moderats per al Districte de Sarrià - Sant Gervasi? 

Tot seguit, La Sra. Parera dona la paraula de nou al Sr. Batlle per al torn de resposta, que diu: Intentaré 

anar ràpidament, evidentment no podré contestar tot el conjunt, no contestaré pormenoritzadament el 

conjunt d’intervencions que hi han hagut, i agrair el to, de totes maneres, quan jo acabo la meva 

intervenció, com que el primer grup que intervé és el Partit Popular, jo li demano si us plau, perquè a més 

vostè ha començat parlat de tarannà, doncs escolti, jo em sembla que el meu tarannà no justifica de cap 

manera el to amb el que vostè s’ha dirigit al regidor del Districte, li dic perquè prengui nota, perquè vostè 

ha començat precisament parlant del tarannà, que a més no té res a veure amb el tarannà que han utilitzat 

els portaveus dels altres grups. 

Bé, respecte als temes que han sortit, he de dir que comparteixo moltes de les seves preocupacions, dues 

coses, que ni el regidor és un deus ex machina, és a dir, que pot solucionar-ho tot, ni el Districte de Sarrià 

- Sant Gervasi ni l’Ajuntament de Barcelona tenen la bóta de Sant Ferriol, doncs està clar que quan jo 

vaig dir a l’entrevista que se’m va fer que érem una família arruïnada, ho deia amb ple convenciment, i, a 

més, saben vostès que sempre he dit que vull ser regidor del Districte, no vull ser virrei, per tant, soc 

conscient dels dèficits que té el Districte i, per tant, lluitaré per intentar-los solucionar. 

Per altra banda, m’ho han preguntat per activa i per passiva i ho saben perfectament, la Casa Buenos 

Aires no és en absolut una prioritat d’aquest regidor, en absolut, a més, ho he dit en el si del govern 

municipal també, passejant-se per qualsevol dels barris de muntanya, em sembla que hauria de ser aquest 

un debat ja tancadíssim, ara be, jo també demanaria que el conjunt del Consistori fos conscient d’això, 

perquè hi ha algun grup de l’oposició que també està mantenint una posició també de manteniment de 

processos d’inversió i tal que jo crec que no són prioritaris per al nostre Districte, i, per descomptat també 

el respecte a les resolucions judicials que es puguin anar fent. 

Han sortit temes de manteniment urbà, que aquests els comparteixo, ja en la meva intervenció he parlat 

del tema del verd, que és un tema que ens preocupa i he explicat quines mesures s’estan començant a 

implementar, i vull agrair molt especialment, perquè a més vaig fer-ho personalment a vostès, al grup de 

Junts per Catalunya l’estudi rigorós que se’ns ha presentat respecte al tema del verd al Districte, i a més 

això ho hem traslladat a Parcs i Jardins i farem una sessió de treball per encaixar tot això, i , per tant, 
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penso que aquesta és una bona aportació en aquest cas d’un grup de l’oposició a la governança del nostre 

Districte. 

S’ha fet molta referència a tot el tema del suport a sectors sensibles del nostre Districte i molt 

especialment, al sector comercial, i he parlat d’un apartat que és el tema del sector de la restauració, doncs 

bé, crec que el nostre Districte ha estat dels districtes més diligents a l’hora de tramitar les autoritzacions 

per a les ampliacions de terrasses i el percentatge de les que s’han autoritzat amb relació a les que 

s’havien reclamat és molt alt, per tant, doncs crec que d’això ens en podem sentir satisfets. 

També volia contestar molt puntualment el tema del Centre Assís, perquè és un tema que ens preocupa a 

nosaltres, ho dic perquè és un equipament social que fa una feina extraordinària, però aquest és un tema 

que no és imputable a l’Ajuntament, el tema de la llicència, sinó que hi ha hagut un tema judicial d’un 

dret de vistes d’una propietat que ens ha obligat a reformular totalment el projecte, si be, pel que hem 

explicat, aquest és un tema que solucionarem en els propers dies, i realment soc el primer a lamentar que 

s’hagi pogut fer aquest endarreriment i, per descomptat, tot el suport a la tasca que es fa. 

Han sortit també temes ja més lligats als temes de convivència, el tema dels botellots és un tema que ens 

preocupa, primer per les molèsties que suporten i, segon, pel perill que suposa per la salut pública en una 

època com la que estem, pensin vostès que durant moltes setmanes, ara ja la cosa s’ha corregit, entre 

altres coses perquè el temps ha canviat, hem estat a un ritme quasi de cinc-cents desallotjaments, de cinc-

centes persones desallotjades d’espais urbans, i moltes d’elles també en aquest Districte nostre, als 

entorns de les places i dels parcs del Districte, el parc de l’Oreneta és un dels punts, diguem, negres, amb 

la concentració del botellot, n’hi ha d’altres, els mateixos entorns del Turó Parc, i aquest és un dels temes 

amb els quals ens hi estem esmerçant. 

Quant el tema dels barris de muntanya, ho vaig dir a l’Audiència Pública i ho reitero aquí, aquesta per 

nosaltres és una prioritat absoluta i a l’última reunió de la junta del consell d’administració de Foment de 

Ciutat vaig insistir i, a més, també hi va insistir l’altre regidor d’aquest Districte que forma part del 

consell d’administració, el regidor Jordi Martí Galbis, i que presideix el regidor Jordi Martí Grau, el 

vam portar als barris de muntanya perquè ho pogués conèixer, i des del punt de vista de la inversió ja sé 

que hi ha moltes necessitats, s’ha parlat aquí del carrer Balmes, però nosaltres pensem que la inversió més 

important que s’hauria de fer en aquest Districte i evidentment hauria de ser una inversió amb caràcter 

extraordinari perquè amb el caràcter ordinari no donaríem l’abast, seria el dels barris de muntanya. 

De les inversions que tenim ens podem sentir satisfets, amb una situació com la que estem de família 

arruïnada podem col·locar aquestes inversions que els he dit de la Biblioteca de Sarrià, que, a més, és la 

seu del Districte, que això de vegades ho oblidem, tenint en compte els 450.000 euros l’any que paguem 

de lloguer de les dependències d’Anglí, o sigui, ja només això justifica la creació de les dependències del 

Districte. 

Acabo aquí, hi hauria moltes més coses a comentar, que espero que amb les successives comissions i 

consells de barri puguem anar tractant. 

- La Sra. Amat intervé de nou, i diu: Gràcies per la informació del tema de la llicència del Centre Assís, 

que ens preocupa, doncs teníem entès que ja s’havia resolt el tema de les vistes i que ara ja era un tema 

pròpiament de la llicència, per això ho plantejàvem aquí, i no dubtem del compromís del Districte, però sí 

que a vegades, si les coses entre tots hi posem la banya, sembla que es desencallen més, gràcies. 

2.4 Mesura de govern relativa a la commemoració del centenari de l’agregació de Sarrià a 

Barcelona: 

La Sra. Parera dona la paraula al conseller de govern, Sr. Sena, que, diu: Bé, com la majoria dels 

presents sabeu, i ara en aquest moment ho farem saber a tota la gent que ens estigui veient, de manera 

telemàtica, el 4 de novembre de l’any 1921 es va produir l’annexió de Sarrià a la ciutat de Barcelona, amb 

aquest motiu el govern vol impulsar una mesura de govern especial per commemorar-lo, en resum, al 

novembre de l’any vinent es commemoraran els cent anys de l’annexió de Sarrià a Barcelona, com deia, i 
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encara que tots teniu el document, per tota la gent que ens està veient des de casa seva, llegeixo de la 

manera més solemne possible el contingut de la mesura de govern que diu així: 

“Mesura de govern de commemoració del centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona. Barcelona, 22 

d’octubre de l’any 2020. 

Antecedents: El 4 de novembre de 1921 es produí l’agregació a Barcelona del municipi de Sant Vicenç de 

Sarrià, que incloïa Sarrià, Pedralbes i les Tres Torres. Vull recordar aquí en aquest punt que Pedralbes va 

passar a formar part del Districte de Les Corts l’any 1979. Culminava d’aquesta manera un procés que 

havia començat l’abril de 1897 gràcies al decret d’agregació, que va permetre la incorporació d’un seguit 

de municipis del pla a la ciutat: Sants, les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Sant Andreu del 

Palomar i Sant Martí de Provençals. Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. Val a 

dir que el mateix municipi de Sarrià havia crescut amb la incorporació de Vallvidrera, el 1890, que 

Vallvidrera en aquell moment incloïa Les Planes, i d’una part de l’antic municipi de la Santa Creu 

d’Olorda, el 1916. Si l’enderrocament de les muralles i el projecte d’ordenació de l’Eixample va fer 

possible que Barcelona deixés de ser una ciutat medieval per convertir-se en una urbs industrial moderna, 

l’agregació de Sarrià va ser una peça clau en la transformació de Barcelona, que la va convertir en una 

gran capital a escala europea. Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de Sarrià va 

consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i va establir els límits de la ciutat tal com la 

coneixem avui dia. 

Justificació de la mesura: El Districte de Sarrià - Sant Gervasi vol commemorar aquell moment de fa cent 

anys per la seva gran rellevància històrica, alhora que es posa en relleu l’evolució de l’antiga Vila de 

Sarrià fins a l’actual barri, part del districte i de la ciutat, i les implicacions d’aquesta evolució en tres 

aspectes bàsics: l’urbanístic i arquitectònic, el social i cultural, i el referent al model de governança. 

Projecte: La proposta es basa en la creació d’una programació d’activitats cuinada conjuntament entre el 

Districte, les entitats socioculturals del barri, i d’altres del districte o de la ciutat, i el suport de l’Arxiu 

Municipal del Districte i del Museu d’Història de la Ciutat. S’elaboraran també materials de difusió i de 

record de l’efemèride. La voluntat és reconstruir la llarga història de Sarrià i Barcelona a través d’una 

programació diversa on càpiga el conjunt d’activitats organitzades des del mateix Districte així com les 

que puguin sortir del teixit social i veïnal.  

A aquest efecte, es crearà una comissió organitzadora amb presència de membres dels grups municipals 

amb representació al Consell Plenari, representants de les entitats històriques del barri o dedicades a la 

recerca i difusió de la història local, i dels serveis tècnics del Districte. D’aquesta comissió en dependrà 

un grup de treball més tècnic que s’haurà d’encarregar de definir i perfilar els materials, el programa del 

centenari d’agregació de Sarrià a Barcelona i, evidentment, el seu calendari. La comissió organitzadora, 

doncs, proposarà les línies generals de treball i de la programació a desenvolupar, i en farà el seguiment 

periòdic. Serà presidida pel regidor de Districte i coordinada pel conseller de Cultura i Memòria 

Històrica, amb l’ajut i suport de la gerència del Districte per mitjà de la Direcció de Serveis a les Persones 

i al Territori. Podran formar part de la comissió organitzadora les entitats de Sarrià - Sant Gervasi o de la 

ciutat que vulguin fer aportacions en els diferents àmbits de treball i que puguin aportar documentació 

procedent d’arxius públics, com els ja esmentats Arxiu Municipal del Districte o el mateix Museu 

d’Història de la Ciutat, que té una seu a Vil·la Joana, o privats, com és el cas de l’Arxiu dels Blaus, entre 

d’altres. Val a dir que a l’Arxiu del Districte es conserva la documentació de l’antic terme municipal de 

Sant Vicenç de Sarrià, que és la més voluminosa i ben conservada de tots els antics municipis del pla de 

Barcelona. Així mateix, es veu necessària la creació d’una imatge i d’un logo que serveixi de paraigües i 

nexe d’unió del conjunt d’activitats que s’organitzin amb motiu de la commemoració d’aquest centenari, i 

part de la feina, per tant, també anirà enfocada en aquest sentit”. 

- Tot seguit intervé el Sr. Miret, i diu: Perdón, por cuestión de orden me gustaría comentar una cosa, me 

gustaría que se retirara, por favor, la frase primera que se ha hecho de “con la mascarilla lo mismo no se 

me entiende como a los Borbones”, i la Sra. Parera diu que queda como una broma y ya está, i, de nou, 

insisteix el Sr. Miret que es retiri aquesta frase, i la Sra. Parera li respon de nou que, mire, señor Miret, 

tomamos nota, en el acta consta la petición, no vamos a abrir un debate sobre esto, ha sido una broma y 
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ya está, yo también he hecho broma en el Pleno, vamos a tomarnos el Pleno con humor, que a estas horas 

vamos a tener todos buen humor. 

 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia:  

- El Sr. Martín, diu: Primer de tot, doncs, dirigir-me al regidor, i en cap cas era la meva intenció ni ser 

irrespectuós, jo crec que en la meva intervenció anterior no he estat irrespectuós, el que passa és que, bé, 

si li agrada al regidor que aquí la gent vingui a tocar el violí o això, doncs no, doncs vostè pertany a un 

govern que fa les coses que fa, pacta amb un govern que fa les coses que fa i si es gasta uns diners amb la 

Casa Buenos Aires quan no tenim pràcticament diners, ho ha dit vostè, que som vinguts a menys o com 

els pobres, doncs ha d’assumir amb qui pacta, senyor Batlle, això crec que entra dintre del joc de la 

política. Respecte de la proposta que porta ens sembla correcta, nosaltres participarem activament i que 

tenim molt d’orgull de Sarrià - Sant Gervasi, la veritat és que tenim molt d’orgull de barri i ens agradaria 

inclús, i no vull entrar en polèmiques, recuperar Pedralbes cap a Sarrià - Sant Gervasi, que més que les 

Corts és de Sarrià - Sant Gervasi, gràcies. 

-El Sr. Guivernau, diu: Moltes gràcies per la proposta, celebrem que pugui ser un motiu d’orgull 

sarrianenc, i esperem que també amb aquestes comissions que es crearan hi puguin participar els veïns i 

també potser que pensem com arribar a entitats o entitats més emblemàtiques del Districte que potser no 

participen tant de la vida del Districte, doncs, com ho podem fer per implicar-les una mica més amb això, 

amb aquesta idea de fomentar aquest orgull sarrianenc, que és un orgull ben sa i que pot ajudar també a 

crear consciència de barri i implica aquests veïns que potser d’altra manera no senten que formen part 

d’un ecosistema com és el de Sarrià - Sant Gervasi, moltes gràcies. 

-El Sr. Miret, diu: Poco más que añadir después de lo que ya se ha comentado, y realmente sí que me 

gustaría agradecer que por una vez se cuente con el resto de grupos políticos para una cosa de estas, 

porque está muy bien que todos los grupos estemos en esta comisión, muchas gracias. 

-El Sr. Navalón, diu: Res, sobretot dir que com a govern evidentment som impulsors d’això, però 

evidentment com vostè diu, conseller, això és una proposta de mesura de govern oberta, com és el tarannà 

d’aquest govern, oberta a partits polítics, oberta a entitats, i l’enfocament que pensem que s’ha de donar a 

una celebració d’un centenari com és l’annexió de Sarrià és l’enfocament de veure i entendre també què 

és Barcelona i què seria Barcelona sense Sarrià o amb Sarrià, Barcelona ara no seria entesa si no estigués 

Sarrià amb ella, vull dir, la intenció d’aquesta celebració és que sigui un acte festiu, un acte de 

reconeixement i que es pugui celebrar també i hi puguin participar tots els partits polítics, gràcies. 

- El Sr. Teixidor intervé telemàticament, i diu: Gràcies, presidenta, miri, seré breu, l’altre dia caminava 

pel barri i davant de l’antic Varium una nena amb la seva mare miraven el forat que actualment hi ha, la 

nena desconcertada li diu a la mare: “Per què ho han tirat a terra si abans s’hi venia a ballar?”, la mare 

contesta: “Mira, per fer-hi pisos”, i la nena li contesta: “Però si ja n’hi han molts”, per tant, no entraré a 

fer valoracions històriques del barri, explico fets, primer va ser el club Sarrianenc, més endavant el 

cinema Bretón, després el Varium, i ara, pisos de luxe, Sarrià és Sarrià per tota la història que s’hi 

acumula, per ser el darrer barri annexionat a la ciutat, pels veïns que hi donen vida i pels edificis que el 

caracteritzen, i només cuidant Sarrià, Sarrià continuarà sent Sarrià, i això no passa per una mesura d’un 

govern un dia concret, sinó per la feina del dia a dia i a consciència i pels vots concrets també, i amb 

votacions com les de Can Raventós, confio que aquesta mesura de govern no sigui un brindis al sol, 

siguin valents i tirin endavant propostes engrescadores, més enllà de la creació de comissions, taules, 

taules de treball, logos, etcètera, els demanem que vagin en serio i evitin que ens quedem sense barri, 

gràcies. 

-El Sr. Lliró, diu: Sí, gràcies, presidenta, vaja, vull dir, aquesta mesura de govern va en la línia molt 

necessària de cuidar la història i la memòria històrica i, per tant, entenem que és una iniciativa necessària, 

no?, només demanar al govern que ja sabem que aquests temes, diguem, els temes que toquen la història 

sempre són delicats i que, per tant, que el govern si us plau tingui bona cura que aquesta comissió 

organitzadora, diguem-ne, aculli totes les sensibilitats i tingui present tota aquella gent que realment hagi 

de tenir un paper pel que fa a la commemoració d’aquest centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona. 
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Per part del grup de Junts per Catalunya celebrem que es pugui tirar endavant una iniciativa com aquesta 

a nivell del barri de Sarrià i quedem a l’espera que se’ns convoqui per a aquesta primera reunió de la 

comissió organitzadora, gràcies. 

- El Sr. Sena, diu: Només voldria agrair a tots els representants i portaveus dels grups l’acollida d’aquesta 

mesura, i evidentment que la voluntat del govern és que sigui el més aglutinadora possible de totes les 

sensibilitats que hi han al Districte i que un dels objectius que tenim també, que ja s’ha dit, però aprecio 

molt que s’hagi dit també, és arribar a aquelles entitats que habitualment no participen en la vida pública 

del Districte i que aquesta seria una manera de recollir la seva participació i també de reconèixer la seva 

rellevància dintre de la història del propi Districte, res més i gràcies de nou. 

3. Part decisòria:  

3.1 INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la creació d’un 

equipament i la catalogació de l’antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d’Orsà núm. 31-33 

(expedient 20PL16789 de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat municipal): 

La Sra. Parera dona la paraula a la Sra. Català, gerent del Districte, que diu: El punt que es sotmet a 

informació d’aquest Plenari és la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la creació d’un 

equipament i una catalogació de l’antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d’Orsà número 31-33 

del barri de Vallvidrera. Aquest projecte és d’iniciativa pública i en concret el presenta l’Ajuntament de 

Barcelona i consisteix en una modificació, com dèiem, del PGM, que pretén un triple objectiu: D’una 

banda, i en primer lloc, proposa el canvi de qualificació de l’àmbit de la finca que hauria de passar a 

sistema d’equipaments comunitaris, com més endavant explicarem, en segon terme, l’ús principal al que 

es proposa destinar l’equipament seria el de l’allotjament dotacional, atenent les mancances que té el barri 

en matèria d’habitatge dotacional, aquest ús a més a més es complementaria amb equipament de barri, i es 

proposa com a tercer objectiu la catalogació de l’edifici existent que, com deia, era abans l’antic Hotel 

Buenos Aires, atès que els seus valors patrimonials, històrics i emblemàtics pel barri i per la ciutat fan 

mereixedor d’aquesta catalogació. 

L’àmbit de modificació del PGM que es proposa està referida, com dèiem, a una parcel·la de prop de 

4.000 metres quadrats de superfície, que és on hi havia l’antic Hotel Buenos Aires, l’actual qualificació 

urbanística és de 20a10, és a dir, que permet una edificació aïllada i la proposta de modificació que es 

planteja és passar-la a clau 7Bp, que és equipament, en tots els quasi prop de 4.000 metres quadrats de 

superfície, de manera que els prop de 4.000 metres actuals que té l’àmbit d’actuació, serien 1.897 metres 

quadrats que obeeixen a l’edifici ja existent, que és el que es pretén protegir amb aquesta actuació, i 1.045 

metres quadrats restants serien de nova edificació, en total, faria aquests prop de 4.000 metres quadrats 

d’edificació. 

Per tant, la proposta que s’ha explicat, té per objecte obtenir sòl perquè esdevingui de titularitat pública, 

per altra banda, el canvi de qualificació urbanística d’aquesta zona, tal com s’ha explicat, i per últim o al 

mateix temps, la catalogació de l’edifici existent atenent el seu valor patrimonial i històric a què fèiem 

referència. 

Per últim, en una primera anàlisi de la proposta s’ha proposat de fer-hi trenta-set allotjaments dotacionals, 

disset en l’edifici a conservar i vint més a la part nova, això és tot, gràcies. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia:  

- El Sr. Martín diu: Gràcies, presidenta, aquí bàsicament el que s’ha fet és un traje a mida, s’ha fet de 

sastre, s’ha fet legal o es vol fer legal una decisió purament ideològica i ho vam dir clarament, així que les 

preguntes que m’agradaria fer al govern, no sé si a la gerent o al regidor, és: Quan s’expropiï i sigui de 

l’Ajuntament, es complirà amb la sentència?, i es farà fora els okupes?, perquè, clar, és una bona 

pregunta, perquè mai ens havia interessat com a Ajuntament aquesta casa, ens passem el dret de propietat 

per on vulguem, això sí, quan uns okupes van allà, ocupen i demanen unes coses, ara ens traiem de la 

màniga, doncs, que aquest hotel el convertirem en aquesta proposta que es vol fer, no? 
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Bé, nosaltres lamentem que la ideologia novament s’imposi a l’Ajuntament de Barcelona, i veiem que un 

hotel hagués estat perfecte, primer perquè els propietaris tenien tot el dret de poder haver fet l’hotel, en 

cap moment ni es parla que un hotel hagi de destrossar ni que no es pugui catalogar, simplement és que 

no agrada aquesta idea d’hotels, al govern, i no passa res, s’ha de dir, regidor, és una qüestió ideològica, 

no?, quan hagués donat treball, impostos, etcètera, així que lamentem que es vulgui fer aquesta proposta, 

però novament veiem, doncs bé, com els okupes guanyen, ocupen, fan il·legalitats, els creen després 

drets, però bé, què podem esperar d’un govern presidit en aquest cas per l’alcaldessa, que ella mateixa 

havia estat okupa i tothom ho sap, moltes gràcies. 

- El Sr. Guivernau, diu: Bé, moltes gràcies, s’ha parlat molt de la Casa Buenos Aires, nosaltres només 

volem fer tres comentaris ràpids: El primer és, estem arruïnats i quan veiem el pressupost de l’Ajuntament 

de Barcelona el proper any ho podrem constatar, segurament, aleshores no entenem com es destinen uns 

diners a aquest projecte, quan hi ha moltes altres necessitats per atendre. Després una segona reflexió i és: 

Estem actuant o estem fent una actuació municipal en base al que demanen o a les reivindicacions 

d’algunes persones que estan cometent una il·legalitat com és l’okupació d’una propietat privada. I per 

últim, només un últim comentari, i és que quin missatge estem transmetent a la societat quan legitimem 

una reivindicació d’aquesta manera, no podem llençar un missatge a la societat dient que si voleu 

aconseguir alguna cosa heu d’ocupar un edifici, si voleu un espai, heu d’ocupar un edifici, no és la 

manera d’aconseguir les coses, i aquesta actuació està portant a legitimar l’ocupació d’habitatges, de 

propietats privades i no creiem que sigui un missatge que la ciutadania necessiti en aquest moment, i més 

en un context de crisi econòmica on moltes persones, molts veïns del Districte veuran reduir els seus 

ingressos, les seves rendes i hem de reduir aquella despesa que sigui inútil, ens demana la societat que ens 

dediquem a polítiques útils i destinar aquests diners per acontentar un col·lectiu, creiem que no és la 

millor opció, així que nosaltres votarem en contra. 

- El Sr. Miret, diu: Bueno, nosotros en este tema de esta modificación del PGM es un tema técnico, a 

nivel político no queremos decir nada, ya hablaremos lo que va ser el tema este de Casa Buenos Aires 

bastante, y a nivel técnico simplemente vamos a hacer aquí lo mismo que hemos hecho en Casa Gran, en 

la Comisión que se ha hecho, que ha sido una abstención hasta que no se mire bien exactamente todo el 

problema, gracias. 

- El Sr. Batlle diu: Gràcies, presidenta, aquí, una mica en la línia del que acaba d’exposar ara el mateix 

portaveu del grup de Ciutadans, aquí el que tractem ara és una aprovació d’un instrument urbanístic, no 

s’aprova cap pressupost d’inversió i evidentment això haurà de fer el seu recorregut, i per descomptat 

també, doncs, haurem també d’estar a disposició d’atendre el resultat de les reclamacions judicials que es 

puguin derivar d’aquesta qualificació. Per tant, aquí l’únic que fem és fer una aprovació d’una 

qualificació urbanística que fa una reserva, per un cantó, patrimonial, de catalogar l’edifici i després de 

donar-li un ús que en aquest cas la gerent del Districte ha parlat d’equipament dotacional, que és un 

eufemisme pel que nosaltres defensem, que és habitatge públic. I, per tant, independentment que després 

es pugui parlar de si hi haurà una reserva o no per a un equipament comunitari, la intenció que nosaltres 

defensem, en el cas que finalment es pogués aprovar aquest pla i es pogués fer el procés expropiatori, 

perquè evidentment el fet d’aprovar el Pla no comporta la propietat per a l’Ajuntament, sinó que això 

haurà d’anar a través del procediment urbanístic i d’expropiació, que evidentment no és una incautació, 

sinó que és una expropiació. Per tant, estem a l’inici d’un procés que ja els dic jo que no serà un procés 

ràpid, i també defensarem en el moment que això arribi que es pugui destinar..., això sí que és una 

autèntica necessitat que té el nostre barri, el barri de Vallvidrera no necessita equipaments, té una 

biblioteca, té un centre cívic i en aquests moments estem habilitant com a equipament comunitari l’antic 

mercat, i, per tant, la prioritat que podem tenir no només a Vallvidrera, sinó en altres espais del nostre 

Districte és habitatge públic, i aquesta seria la defensa que des del govern del Districte intentaríem fer en 

el moment en que això arribés a la conclusió, que vol dir que s’aprovés definitivament aquesta 

modificació del PGM en què si hi ha hagut algun tipus de litigi amb la propietat, doncs els tribunals hagin 

decidit i l’expropiació que es pugui fer d’aquest bé, per tant, el nostre vot serà un vot favorable. 

- La Sra. Amat, diu: Sí, nosaltres aquesta modificació del PGM creiem que respon a uns objectius clars i 

que compartim, d’entrada, protegir el patrimoni, de fet, després presentem un prec sobre aquesta tema 

perquè ens preocupa molt i del verd, com s’ha dit, hi haurà reserva també del verd, i s’atura una 

possibilitat que es va generant cada cop en el nostre Districte que és el d’elititzar i de l’especulació. 
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Nosaltres això ho veiem bé si, a més a més, és a favor d’una de les mancances que crec que és de consens 

que té la nostra ciutat, que és l’habitatge públic, per tant, creiem que és bo no només per Vallvidrera, no 

només per al Districte, sinó també per a la ciutat, donar suport a aquesta modificació del PGM, gràcies. 

- El Sr. Lliró, diu: Gràcies, presidenta, nosaltres volem posar de manifest que el punt aquest d’avui és la 

crònica d’un fracàs, arribem aquí perquè el govern no ha tingut la capacitat de mediació entre veïns, 

ocupants i propietaris, arribem aquí perquè no s’ha estat capaç de negociar, diguem-ne, una sortida 

pactada a aquesta situació i, per tant, ens veiem abocats, o el govern municipal es veu abocat a haver de 

pagar una milionada per la via de l’expropiació. I, per tant, entenem que aquesta no és una sortida 

desitjable en cap cas per a la ciutat de Barcelona, entenem que les coses no han de funcionar així i, per 

tant, és bo que ho denunciem.  

Ens trobem en una situació, a més, que és que en els darrers cinc anys no s’ha fet ni una sola nova 

promoció d’habitatge públic al Districte de Sarrià - Sant Gervasi i, per tant, ens trobem davant de la 

paradoxa que la primera promoció d’habitatge públic que es fa o que està prevista o que es preveu a 

Sarrià - Sant Gervasi en base a aquesta qüestió de l’Hotel Buenos Aires es fa en base a una expropiació, 

per tant, diguem, hem d’arribar a la tràgica conclusió que per poder tenir habitatge públic a Sarrià - Sant 

Gervasi ens veiem obligats a que el govern municipal expropiï a privats, és a dir, en lloc de poder 

comprar sòl com es faria en qualsevol ajuntament normal o en qualsevol Administració amb cara i ulls, el 

que ens veiem obligats és a anar a l’extrem d’haver d’expropiar, diguem-ne, per falta d’habilitat 

negociadora.  

A més hi ha una segona paradoxa, és que debatem aquesta qüestió de la Casa Buenos Aires la mateixa 

setmana que s’ha materialitzat la venda de vint-i-vuit peces de propietat pública del litoral barceloní, per 

tant, mireu quina paradoxa, és a dir, l’Ajuntament de Barcelona expropiant o obligada a expropiar a 

privats la mateixa setmana que es ven vint-i-vuit peces de sòl públic del litoral de Barcelona, és a dir, els 

mateixos que governen a l’Estat espanyol, en aquest cas, Podemos i Partit Socialista, es reprodueix el 

govern a la ciutat de Barcelona amb els Comuns i el Partit Socialista, i veiem com per un costat 

s’expropia a privats, però la mateixa setmana ens estem venent vint-i-vuit peces públiques al litoral de 

Barcelona, per tant, diguem, això és la crònica d’un fracàs i haguéssim agraït que el regidor Batlle i el 

grup del PSC, si realment tan en contra estaven d’haver hagut d’arribar a aquest extrem de l’expropiació, 

si tan en contra estaven de dedicar uns diners a una cosa que no era prioritària, doncs que haguessin fet 

valdre el seu pes en el govern, moltes gràcies i vot favorable. 

- El Sr. Martín intervé de nou, i diu: Jo faria saltar la sorpresa com els companys de Junts per Catalunya, 

després d’una argumentació, voten a favor, imagineu-vos que jo ara també votés a favor seria ja el mundo 

loco, i nosaltres votem negativament. 

- El Sr. Sena, diu: Només volia comunicar el nostre vot favorable, i entenc totes les objeccions que s’han 

presentat per part de l’oposició, però crec que hi ha un error d’enfocament de com posem el focus, doncs 

amb la carència d’habitatge públic que hi ha a Barcelona, amb la manca de sòl que té la ciutat i amb la 

manca, que estic totalment d’acord, de promocions que s’han fet a Sarrià - Sant Gervasi, jo no puc dir que 

sigui la crònica d’un fracàs aconseguir aixecar trenta-set habitatges públics de lloguer assequible per la 

gent que pot tenir més dificultats per accedir a un habitatge mínimament digne. El procés ens pot agradar 

molt o ens pot agradar poc, però hem salvat una peça que a part de formar part de la memòria del barri de 

Vallvidrera, un antic barri on la gent anava als hotels a refer-se i a gaudir del clima, es pugui recuperar en 

lloc d’anar a terra on no quedaria res més que terra arrasada. Aleshores només m’agradaria que féssim 

una reflexió sobre això perquè és molt difícil arrencar promocions d’habitatge públic, ara en tenim una 

que farem l’entrega de claus en breu, que ja ha passat per aquest Consell Plenari aquí a la Via Augusta, i 

tot i sent sòl públic, era una franja de sòl molt petita, promoció que es va iniciar fa dos mandats, però 

aquest esforç ha servit només per aixecar tretze habitatges, aixecar-ne trenta-set, que serà com molt bé ha 

dit el regidor, no serà un procés fàcil ni ràpid, em sembla que no la podem considerar un fracàs, gràcies. 

- El Sr. Guivernau, diu: Sí, molt ràpidament, només vull dir que no s’enganyin ni enganyin ningú, això 

no va d’habitatge social, hi ha molts espais, hi ha moltes alternatives per habitatge social, això va de cedir 

al xantatge d’unes persones que estan cometent una il·legalitat com és ocupar una propietat privada. 
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En conseqüència, s’adopta l’acord següent: INFORMAR sobre la Modificació del Pla General 

Metropolità (MPGM) per a la creació d’un equipament i la catalogació de l’antic Hotel Buenos 

Aires situat al carrer Mont d’Orsà núm. 31-33 (expedient 20PL16789 de l’Àrea d’Ecologia, 

Urbanisme i Mobilitat municipal), amb els vots favorables dels grups BComú, PSC-Units, ERC-AM i 

JxCat, l’abstenció del grup de Cs i el vot en contra dels grups del PPC i BxCanvi. 

3.2 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 

3.2.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 

Instar al Govern Municipal a acordar l’aprovació i execució d’un pla especial de festes de Nadal a 

tots els eixos comercials de Sarrià-Sant Gervasi. El pla tindrà per objectiu promocionar tots els 

nostres eixos comercials durant la època de Nadal. 

- L’exposa el Sr. Martín, que diu: Gràcies, presidenta, atesa la manca d’activitat de tots els comerços de 

Sarrià - Sant Gervasi degut a la crisi ocasionada per la Covid, atès que el comerç i la restauració a Sarrià - 

Sant Gervasi veiem que recentment ha tingut un atac frontal en què han hagut de tancar durant quinze 

dies, nosaltres creiem i entenem que els nostres eixos comercials els necessiten ara les institucions més 

que mai, el que proposem és instar el govern a acordar l’aprovació i execució d’un pla especial de festes 

de Nadal a tots els eixos comercials de Sarrià-Sant Gervasi. El pla tindria per objectiu promocionar tots 

els nostres eixos comercials durant l’època de Nadal. Per què Nadal? Perquè entenem que és una època 

molt familiar, és una època de joia, d’alegria i que podem entre tots els habitants de Sarrià - Sant Gervasi 

podem ajudar el nostre comerç. I crec que des d’aquí hem de fer un pla especial, reunir-nos tots i, escolta, 

fer un pla que es posin nadales pels carrers, que hi hagin pessebres a les places, que hi hagi quantes més 

activitats, intentar que la cavalcada de reis es pugui realitzar amb les seguretats pertinents, així que 

demano el vot favorable de tothom, perquè crec que els nostres comerciants ens necessiten i hem d’estar a 

l’alçada, moltes gràcies. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia: 

- El Sr. Sena, diu: Moltes gràcies, nosaltres votarem a favor de la proposta, agraïm l’interès del 

representant del Partit Popular pel comerç de la ciutat, però també hem de dir que totes aquestes 

polítiques que ell reclama ja hi ha una política a nivell de ciutat per atendre la campanya de Nadal, hi ha 

partides especials, i dins de l’aplicació que s’ha fet abans de la campanya, s’han dedicat 30 milions 

d’euros només a la reactivació econòmica i als ajuts als comerços, que són molts i molt variats, i que en 

un altre moment potser en podrem parlar si volen saber-los tots en detall, res més. 

- El Sr. Guivernau, diu: Bé, nosaltres votarem favorablement i celebrem això, que ja hi hagi processos en 

marxa, però sí que demanem que davant de la situació excepcional no podem fer el mateix que altres 

anys, sinó que hem de recolzar encara més aquest comerç, perquè ho està passant malament i 

probablement els propers mesos ho passarà també molt malament. 

- El Sr. Obón intervé telemàticament, i diu: Gràcies, presidenta, nosaltres, amb la que està caient amb el 

comerç, amb les restriccions sobretot tot el tema de la restauració, etcètera, no podem estar més d’acord 

amb la proposta que porta el Partit Popular, per tant, poc a afegir, votarem a favor. 

- El Sr. Navalón, diu: Gràcies, regidora president, nosaltres votarem a favor, però sí que m’agradaria 

informa-li que la iniciativa que ens demana ja es porta des de ciutat, vull dir, votarem a favor evidentment 

perquè nosaltres el suport als eixos comercials i als comerciants i l’activitat econòmica de ciutat és un 

compromís nostre, no podem votar evidentment en contra. 

L’únic que sí que volia informar-li perquè ho tingui a nivell informatiu és que a nivell de ciutat el dia 26 

es dona el tret de sortida a la campanya de Nadal, una campanya de Nadal culminada des de ciutat, com li 

dic, que evidentment arriba aquí al Districte, això que ens demana ja està estipulat, ja està planejat. A 

partir del dia 27 hi hauran cinc instal·lacions al Districte amb deu espectacles amb petits espais acotats i 

es tractarà de propostes artístiques que aniran vinculades al teixit comercial en la seva col·laboració.  
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Per altra banda també, entre el dia 17 de desembre i el 5 de gener hi haurà el projecte que s’està portant 

des de ciutat i que també arriba al Districte, Veus de Nadal, que consisteix en una sèrie de concerts, uns 

microconcerts d’una durada curta de tres a cinc minuts i que es faran en diversos àmbits del Districte 

respectant i coordinats també amb els nostres eixos comercials a nivell de Districte, i informar, ja que 

estem aquí, la novetat important que aquest any no tenim rues de reis, segurament no hi haurà cavalcades, 

perquè la situació sanitària força que no hi hagi, però juntament amb els eixos, tant de Sarrià com de Sant 

Gervasi, estem parlant dels eixos principals del nostre Districte, i s’organitzaran unes carpes on hi hauran 

uns patges i uns reis que recolliran les cartes i intentaran dinamitzar els eixos i les zones comercials, 

mesura per pal·liar la falta de la cavalcada, però sí per incentivar el comerç i la falta econòmica del nostre 

Districte, l’activitat econòmica, gràcies. 

- El Sr. Teixidor intervé telemàticament, i diu: Molt ràpid, gràcies, presidenta, aquesta és una crisi que va 

arribar com a sanitària i jo crec que ha esdevingut i tots ho sabem, com una crisi social i econòmica, per 

tant, crec que és molt important tenir una mirada llarga i no centrar-nos únicament en el Nadal, sinó anar 

més enllà, però evidentment molt a favor del Nadal, i l’altra és veure si realment el govern està treballant 

activament amb els comerciants, i el nostre sentit del vot és favorable, gràcies. 

- El Sr. Lliró, diu: Gràcies, presidenta, nosaltres hi votarem a favor, insisteixo, sense anar més lluny 

acabem de fer tot un document que tracta sobre la qüestió del comerç i, per tant, el nostre vot favorable.  

- El Sr. Martín intervé de nou, i diu: Gràcies, doncs, als vots afirmatius de tots els grups, creiem 

honestament que les proposicions han d’anar en aquest sentit, en sentit de barri, que tots anem a una, 

perquè en aquest cas el comerç ho necessita, i lamentar que no es pugui fer la cavalcada de reis, perquè és 

una tradició i és una qüestió molt bonica, i bé, potser es podria estudiar alguna fórmula per poder fer les 

cavalcades de reis, sobretot aquells que hem estat pares recentment, doncs, serà la primera vegada que no 

podrem portar els fills a la cavalcada, ho lamentem, però agraïm que el govern es posi les piles en aquest 

sentit, gràcies. 

En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup del PPC: El 

Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: Instar al Govern 

Municipal a acordar l’aprovació i execució d’un pla especial de festes de Nadal a tots els eixos 

comercials de Sarrià-Sant Gervasi. El pla tindrà per objectiu promocionar tots els nostres eixos 

comercials durant la època de Nadal, per unanimitat, amb el vot favorable dels grups del PPC, de 

BComú, de BxCanvi, del PSC-Units, de Cs, d’ERC-AM i de JxCat. 

3.2.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 

govern del Districte es comprometi a mantenir l’àrea d’aparcament lliure dins del districte i que les 

zones frontereres del carrer Isaac Newton i voltants (carrers Balsareny, Jesús i Maria, Vista 

Bella...), recentment convertides en àrea verda, torni a convertir-se en àrea d’aparcament lliure. 

- L’exposa el Sr. Martínez, que intervé telemàticament, i diu: Gràcies, senyora presidenta, els residents i 

usuaris d’aquest Districte hem viscut en qüestió de mesos nombrosos canvis de criteri a l’àrea 

d’aparcament de la zona que envolta el carrer Isaac Newton a Ronda de Dalt, hem passat de l’àrea lliure a 

l’àrea verda, de l’àrea verda a l’àrea lliure i ara tornem a ser a l’àrea verda, és un aparcament que en 

l’últim canvi de criteri ha quedat buida, totalment buida, no hi aparca ningú i, per tant, avui suposa un 

espai infrautilitzat del Districte. Aquesta és una àrea d’aparcament sobretot per a treballadors de 

Barcelona que viuen fora i aquestes àrees precisament el que fan és facilitar la descongestió del tràfic a la 

resta de la ciutat. Sabem i som molt conscients des de Barcelona pel Canvi que encara tenim un repte 

importantíssim en la reducció de la contaminació a tota la ciutat i això és un tema de màxima urgència i 

importància. Però per altre costat hem de pensar i ser conscients que vivim una situació excepcional que 

requereix també de mesures excepcionals i avui el vehicle privat proporciona la seguretat sanitària que es 

requereix en aquest moment excepcional. Pensem, bé, hem de tenir en compte que el vehicle privat no és 

només una eina de treball, també és una eina de conciliació familiar.  

Des de Barcelona pel Canvi, tenint en compte aquests usuaris i residents de la zona, creiem que aquest 

últim canvi de criteri s’hauria de revertir. Llavors, per tot això, ateses les dificultats de desplaçament a la 

ciutat de Barcelona, atesa la importància de reduir el tràfic, atesa la necessitat de treballadors de 
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Barcelona i atesa la situació excepcional de la pandèmia, des del grup municipal de Barcelona pel Canvi 

demanem que el govern del Districte es comprometi a mantenir l’àrea d’aparcament lliure dins del 

Districte i de les zones frontereres del carrer Isaac Newton i voltants, que en aquest cas seria el carrer 

Balsareny, el carrer Jesús i Maria i el carrer Vista Bella, crec que me’n deixo algun, recentment 

convertides a àrea verda, tornin a convertir-se en àrea d’aparcament lliure, almenys mentre duri la 

pandèmia, gràcies. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia: 

- El Sr. Martín, diu: Gràcies, presidenta, a veure, aquí ens trobem amb vàries dificultats, primer sabem 

que els veïns i sobretot també d’aquella zona han demanat vàries vegades que, quan era lliure, es posi la 

zona verda, perquè veien que tenien molta problemàtica, que aparcaven cotxes allà i es quedaven saecula 

saeculorum, inclús les universitats veien que tampoc hi havia molt de canvi, ara parlaré d’una anècdota 

personal, jo havia estudiat a l’Abat Oliba, hi havia gent que arribava a les sis del matí, es posaven a 

dormir inclús al cotxe esperant, potser tenia classe a les nou, nosaltres anàvem caminant, però tu potser 

arribaves i no tenies cap tipus de lloc, així que entenc la proposta, entenc l’esperit, però també clar, ara 

què hauríem de fer, amics de Barcelona pel Canvi, treure tota la zona verda, despintar-la, tornar-la a 

pintar després fins després de la pandèmia, etcètera? Nosaltres ens abstindrem, ens abstindrem, gràcies. 

- El Sr. Del Llano intervé telemàticament, i diu: Nosaltres votarem que no per diversos motius, alguns 

dels quals ja els ha comentat el company del Partit Popular, sobretot es tracta d’una reivindicació veïnal 

de fa temps, en aquests àmbits hi havia un ús important d’aquestes places d’estacionament lliure per part 

dels treballadors i dels estudiants, però a més a més també hi havia aquestes dinàmiques de l’ús d’aquest 

espai durant setmanes que no feia aquesta renovació de places. Per tant, hi havia aquí un trànsit en 

aquesta zona de cotxes que no acabava de trobar mai aparcament i, una zona que està relativament bé de 

qualitat de l’aire, doncs contribuíem a empitjorar-la.  

Aquest procés és un procés que s’està fent a tota la ciutat des de fa temps, és a dir, s’està regulant l’espai 

lliure d’estacionament a tota la ciutat, ara és un pas més que s’està fent, i també cal dir que recentment ha 

sortit l’informe de la qualitat de l’aire de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que estableix que la 

ciutat té uns programes importants pel que fa a la qualitat de l’aire i una de les recomanacions que fa en 

aquest sentit per millorar la qualitat de l’aire és regular i una mica posar dificultats a la trobada d’espai 

per aparcar pels cotxes, perquè això el que fa és que els cotxes a l’hora de circular per la ciutat s’ho 

pensin més. A més, si els cotxes tenen més dificultats per circular per la ciutat, facilites que el transport 

públic vagi més fluid, també facilites que la gent hi vagi més i, per tant, doncs tot és un mecanisme retro 

alimentat que fa que la gent es mogui més amb transport públic i, per tant, de manera més sostenible, per 

tots aquests motius, votem que no. 

- El Sr. Obón intervé telemàticament, i diu: Nosaltres primer de tot volem agrair al grup de Barcelona pel 

Canvi que així acceptat la nostra transacció d’aquest punt, per tant, nosaltres ja avancem que votarem a 

favor, i votarem a favor, tot i que nosaltres som ferms defensors de l’àrea verda, em sembla una bona 

mesura, en aquest cas sí que creiem que excepcional estaria bé permetre aparcar momentàniament de 

manera lliure a la gent que ve de fora i més en aquests moments que la gent té dificultats de mobilitat, que 

hi ha moltes restriccions, etcètera. Em sembla i per això ho vam parlar amb el grup de Barcelona pel 

Canvi si podíem transaccionar que fos de manera pagada en aquest moment, i en aquest moment, de 

manera excepcional, que sigués d’aparcament lliure, votem a favor, i moltes gràcies. 

- El Sr. Teixidor intervé telemàticament, i diu: Gràcies, presidenta, per una banda, crec que és molt 

important tenir en compte que hem d’ajudar els veïns i que la zona verda ajuda els veïns, també som un 

Districte que estem a l’entrada de la ciutat i que, a més a més, gaudim ja malauradament de petites 

autopistes com són Ronda General Mitre, Via Augusta o l’avinguda J.V. Foix, per tant, crec que és molt 

important regularitzar els aparcaments lliures, així com fomentar el transport públic.  

Per altra banda, una mica en la línia del conseller de Barcelona en Comú, crec que és molt important 

remarcar el que dèiem l’altre dia a les notícies, i cito textualment: “Fa més de dues dècades que Barcelona 

supera els nivells de referència de contaminació, si es complissin, s’evitarien anualment unes 1.000 
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defuncions, 525 nous casos d’asma infantil i 110 nous casos de càncer de pulmó”, per tant, crec que és 

molt important fomentar el transport públic i donar espai a les zones verdes, i mirar cap al futur, cap a una 

ciutat més verda i més sostenible, així que nosaltres votarem en contra, gràcies. 

- El Sr. Lliró, diu: Sí, gràcies, presidenta, nosaltres ja teníem previst votar en contra quan el portaveu de 

Barcelona pel Canvi ens va ensenyar la proposició per primera vegada, després s’hi ha introduït la qüestió 

de mentre duri la pandèmia, que jo crec que la fa més comprensible, però nosaltres com a grup polític hi 

ha una cosa que ens fa patir, que és que sincerament hi ha algunes qüestions de com gestiona el govern 

municipal la mobilitat que ens fan certa por que si això es canviés ara, al cap d’un temps es tornaria a la 

situació inicial. És a dir, sense anar més lluny, doncs hem vist per exemple com en els darrers temps s’ha 

canviat el sentit del carrer Bertran per les obres i de cop i volta resulta que el carrer Bertran seguirà sis 

mesos més amb direcció canviada perquè, com que ja estava fet, doncs seguim provant i a veure què tal.  

És a dir, ens fa una certa por que un cop es toquen les coses després no es torni endarrere, potser si 

haguéssim tingut més temps per debatre al voltant de la qüestió relacionada amb la pandèmia, doncs s’hi 

hagués pogut arribar a trobar un sentit, però el que és cert és que els veïns d’aquesta zona nord del barri 

de la Bonanova porten molts anys reclamant que aquesta sigui una zona de pagament perquè s’havien 

trobat amb grans dificultats per aparcar. Llavors, diguem-ne, si li poguéssim donar la certesa a aquesta 

gent que això serà una qüestió temporal mentre duri la pandèmia, però com que crec que malauradament 

ni vostè ni jo podem donar aquesta garantia, per mi és molt arriscat treure als veïns allò que els ha costat 

tants anys d’aconseguir, per tant, hi votarem en contra. 

- El Sr. Martínez diu: Gràcies al grup de Ciutadans i a la resta de grups per les vostres aportacions, 

nosaltres primer de tot proposàvem un canvi temporal, després hem vist que els últims mesos ha sigut un 

canvi que ha provocat una infrautilització de l’espai, potser el canvi no seria de tota la zona, però sí d’una 

part o d’algunes places, i després que crec que tots, i una cosa que és molt important, estem d’acord que 

és importantíssim reordenar i repensar el model de mobilitat a Barcelona, el que passa és que també ho 

hem de fer des del consens i sobretot tenint en compte totes les parts implicades a Barcelona i fora de 

Barcelona, perquè hem de tenir aquesta aspiració a ciutat metropolitana. Això és tot. Moltes gràcies. 

En conseqüència, s’acorda REBUTJAR aquesta proposició, amb el vot favorable dels grups de 

BxCanvi i de Cs, el vot en contra dels grups de BComú, de PSC-Units, d’ERC-AM i de JxCat, i 

l’abstenció del grup del PPC. 

3.2.3 Del GMDCs: 1. El Consejo Plenario del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi acuerda elaborar un 

Plan de actuación contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la 

okupación ilegal de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de 

actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la 

mayor brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles okupados: a) Poner en 

marcha las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales 

afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de 

vecinos y entidades del Distrito y los grupos políticos con representación en el Distrito. b) Reforzar 

de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito de Sarrià - Sant 

Gervasi, incrementando la plantilla de agentes destinados al Distrito, así como emitir instrucciones 

a la Guardia Urbana de tolerancia cero con la okupación. c) Que, en cumplimiento de lo establecido 

en Districte de Sarrià - Sant Gervasi la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el 

Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar de oficio la 

posesión ilegalmente perdida sobre sus bienes inmuebles. 2. Que para la elaboración de este Plan 

contra la okupación ilegal de viviendas en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, se dotará, si fuere 

necesario, una partida económica procedente del Fondo de Contingencia previsto en los 

Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020. 

- L’exposa el Sr. Miret, que diu: Sí, gracias, presidenta, primero de todo, querríamos dar las gracias a 

JuntsxCat por ayudarnos a mejorar esta proposición que hacemos, hemos aceptado las enmiendas que nos 

han comentado y esperamos que de esta manera pueda seguir hacia adelante y que pueda ser aprobada por 

unanimidad por todos los grupos. Barcelona es la ciudad española con el índice más alto en porcentaje de 

okupaciones, afecta a todos los distritos, a todos y de manera indistinta, algo tenemos que hacer, y es 
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competencia de las Administraciones que se acabe con ellas. Teniendo en cuenta que la seguridad, que la 

convivencia, se ven afectadas por las okupaciones y que en esas temáticas la Administración local tiene 

mucho que decir, presentamos hoy esta proposición para hacer frente al problema, para dotar a los 

ayuntamientos, al Ayuntamiento de Barcelona, de las herramientas necesarias y así poder estar a la altura 

de la responsabilidad que los vecinos nos están reclamando. Vamos a dejar de lado la ideología, no 

desviemos la atención en que si queremos echar a familias vulnerables de sus viviendas, no desviemos la 

atención en eso, pues nadie de los que estamos aquí, ninguno de los grupos a los que representamos creo 

que pretenda esto, es más, estoy convencido de que todos estamos de acuerdo en que el derecho a la 

vivienda no solo está reconocido en la Constitución, sino que es o debería de ser un derecho fundamental, 

un derecho universal. Son las Administraciones las que deben de actuar, regular y subministrar a los 

ciudadanos el acceso a la vivienda. Son las Administraciones las que deben de hacer políticas públicas de 

vivienda y en esto el Ayuntamiento de Barcelona puede y debe hacer mucho más. Pero, como he dicho 

antes, dejemos la ideología y hablemos sobre las okupaciones a las que se refiere esta proposición. 

Estamos hablando de dos tipos muy concretos de okupación, las realizadas por mafias y las realizadas por 

grupos radicales y/o antisistema. Contra las mafias de okupación hay que luchar con todos los medios 

posibles que nos da la democracia y nuestras leyes, seamos serios, busquemos y trabajemos las mejores 

fórmulas para acabar con las mafias de okupación, de eso va esta proposición. Y en cuanto a las 

okupaciones realizadas por grupos de radicales y antisistema, en este caso también hay que diferenciar 

entre las que se hacen en propiedades privadas y las que se hacen en propiedades públicas. Sobre las que 

se realicen en las propiedades privadas, va mucho de esa proposición, pues la ciudadanía ve con 

preocupación, con mucha preocupación que sus gobernantes no defendemos la legalidad y la propiedad. 

Sobre las que se realicen en las propiedades públicas, también va mucho esta proposición. Es vergonzoso, 

vergonzoso lo que está pasando en nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que desde una Administración, que 

desde el Ayuntamiento de Barcelona, que miembros del propio gobierno como la regidora Janet Sanz o 

el regidor Marc Serra, inciten o aplaudan una okupación? ¿Cómo es posible que incluso se diga que el 

mismo Ayuntamiento va a pagar una expropiación y un alquiler, un alquiler temporal para que sigan 

okupando ese espacio? Yo no sé si estamos locos. 

Miren, si se quiere expropiar una finca para hacer vivienda social, están en su total derecho, pero que 

utilicen esa excusa para que unas personas sigan okupando un espacio privado y para que después se les 

conceda por la gracia de Dios o por la gracia de la señora Colau ese mismo espacio no nos van a tener 

enfrente, así de claro, estamos en una crisis brutal, no hay dinero para casi nada, así nos lo hacen ver y así 

me lo creo, pero destinar ese dinero para expropiar un capricho del que hace cuatro días nadie hablaba, 

para expropiar una finca para regalarla después a quienes la están okupando porque son de su cuerda, 

miren, señores, Vallvidrera quizás sea uno de los barrios que más equipamientos por persona tiene o 

tendrá, cuando se acabe la reforma del mercado. Sin sobrar nunca, más falta hace ahora que dediquen ese 

dinero a las reformas y arreglos de los destrozos en las calles del barrio por culpa de las lluvias, eso sí que 

es necesario, y si no que dediquen ese dinero para expropiar la finca del Gimnàs Sant Pau, que aunque sea 

de Ciutat Vella, de otro Distrito, seguro que los okupas de Buenos Aires estarán encantados. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia: 

- El Sr. Martín, diu: Perfecto, muchas gracias, presidenta, a ver, nosotros votaremos favorablemente, qué 

duda cabe, la okupación es una lacra de nuestra sociedad y vemos como mucha gente ha estado ahorrando 

muchísimos años y ha comprado una vivienda o incluso una segunda vivienda que en el momento de su 

jubilación también le sirve para tener un complemento, ¿no?, nosotros no entendemos cómo estos 

caraduras, estos gandules, estos vagos (y no quiero hacer otro tipo de comentarios) okupan y encima 

parece que sean el adalid de la democracia y de las libertades, cosa que no estamos de acuerdo. Hoy 

veremos cómo se retratarán todos los grupos municipales, hoy lo veremos, porque antes le he hecho una 

pregunta a nuestro regidor, si era verdad que el Ayuntamiento de Barcelona se había ofrecido a pagar a 

los actuales propietarios una cantidad de dinero o una cuota o una como se quiera llamar para que los 

okupas sigan allí, y no me ha contestado, no sé si algún día nos contestará.  

Pero qué podemos esperar, lo hemos dicho antes, de una alcaldesa que había sido okupa, si es que la 

actual alcaldesa había sido okupa, por tanto, esto es el abecé de Podemos, prácticamente, vemos como 
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Pablo Iglesias anima a okupar y les encanta que la gente okupe y les animan, venga, hay que okupar, 

creando una alarma social que está creando, porque es una realidad y luego dicen que son fake news. Pero 

es curioso que luego ahora en su casa no deja pasar ni por la calle donde viven, cortan la calle para que no 

les puedan molestar, este es el modelo que realmente lamentamos que el Partido Socialista –i li dic amb 

sinceritat, regidor– lamentamos que apoyen a este tipo de propuestas, la okupación nunca puede dar 

derechos y en el tema que hemos hablado antes de Buenos Aires, hemos visto como una okupación, una 

ilegalidad ha dado luego unos derechos en un momento que económicamente estamos muy mal, por lo 

tanto, aplaudimos la propuesta y la votaremos favorablemente, gracias. 

- El Sr. Sena, diu: Moltes gràcies, presidenta, nosaltres votarem en contra, bàsicament per quatre punts 

que intentaré dir de manera molt breu: Una d’elles és que la proposició deixa de banda a totes aquelles 

persones en situació d’exclusió residencial que resideixen amb els seus fills dormin al carrer, a lo millor 

ens agradaria més això, trobar-nos-els dormint al carrer o arrecerats a les portes de les esglésies, que per 

cert, queden molt tancades a la nit. En segon lloc, genera una alarma innecessària entre el veïnat per 

treure’n una rendibilitat política, ja que el fenomen de l’okupació, el Districte i el barri no és el primer 

drama que tenim, no és el drama més important i no hi ha unes forces d’ocupants amagats a les ombres 

amb la vegetació exuberant del Districte esperant que els veïns marxin de cap de setmana o marxin de 

vacances per ocupar els seus habitatges, això no existeix, per tant, repeteixo, són ganes de crear un 

malestar a la gent i una inquietud que no és. En tercer lloc, fa una altra cosa que em sembla també que és 

molt dolenta per a una societat, genera una desconfiança cap a les seves forces d’ordre, cap a la Guàrdia 

Urbana, sembla que la Guàrdia Urbana faci la vista grossa, faci que la Guàrdia Urbana miri cap a un altre 

lloc quan té notícia d’una okupació, quan sabem perfectament que no és així. I per acabar, lamento dir-li 

al representants de Ciutadans que el fons de contingència ja no existeix, el fons de contingència s’ha 

gastat precisament amb atendre una contingència innecessària, perdó, no desitjada i imprevista, que ha 

sigut les conseqüències de la Covid, des del 20 de juliol que es va aprovar fins al 14 de setembre s’han 

assignat 90 milions d’euros per combatre totes les necessitats derivades de la pandèmia, ho enumero a 

títol purament orientatiu, s’han dedicat 35 milions a despeses socials, s’han dedicat 30 milions més a 

reactivació econòmica, 15 milions a regeneració de l’espai públic i 10 milions de suport a la cultura, el 

fons de contingència està aquí, gràcies. 

- El Sr. Guivernau, diu: Bé, moltes gràcies, senyora presidenta, nosaltres votarem favorablement, sí que 

creiem que aquesta proposició respon a una necessitat real, sí que hi ha moltes persones preocupades, de 

fet, un indicador és que les empreses d’alarmes no fan promocions, no fan publicitat orientada a prevenir 

els lladres, sinó que fan companyes publicitàries orientades a prevenir l’okupació. I després, pel que ha 

comentat el conseller de Barcelona en Comú de desprestigiar la Guàrdia Urbana, doncs entenem que sí 

que es desprestigien els mossos d’Esquadra quan en diferents ocasions plantegen dispositius per 

desallotjar la Casa de Buenos Aires i no se sap per què al final mai acaben desallotjant la Casa Buenos 

Aires, no podem incentivar, com he dit abans, l’okupació com una manera de reivindicar coses legitimes, 

es poden reivindicar de moltes maneres, però l’okupació, l’activitat il·legal, no és una manera de 

reivindicar re i hauria d’estar l’Ajuntament i tots els grups municipals alineats en aquest sentit, no es pot 

facilitar o donar d’alguna manera una carta de normalitat a un fenomen que hauria de ser eradicat. 

- El Sr. Navalón, diu: Gràcies, senyora presidenta, referint-me al conseller Miret per la seva proposició, 

li tinc d’anunciar que nosaltres votarem a favor d’ella, val? per què?, perquè en el nostre ADN del PSC - 

Units per Avançar està el respecte a la propietat privada i evidentment estem en contra de l’okupació 

il·legal d’un habitatge privat i públic, evidentment, però sí que volia fer-li esment a la seva proposició 

perquè entenem que hi ha coses aquí que no ens quadren, trobem a faltar, per exemple, parlar del que són 

els okupacions socials, ha dit alguna cosa verbalment a l’al·legat que ha fet, però ens hagués agradat que 

aquí hagués parlat una mica d’això. L’okupació, tots ho sabem aquí, n’hi ha de vàries formes, okupacions 

de tipus de màfies i tal, però també hi ha una okupació per falta de recursos econòmics o socials, i això 

també cal tenir-ho en compte. I ja li dic, tenint en compte el respecte a la propietat privada que tenim al 

nostre partit polític. 

El tema de la Guàrdia Urbana, jo sé, conseller Miret, que sempre quan fa una proposició, algun prec o 

alguna pregunta, sempre intenta posar el tema de la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana aquí és modèlica, 

ja té un protocol d’actuació quan es detecta això, inclús fa prevenció per això, o sigui que aquest pla que 

ens demana ja està en l’actualitat ja es fa, un protocol a nivell de Districte, a nivell de ciutat on això ja 
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està en marxa, així que jo li demanaria que quan faci aquests precs, quan parli de la Guàrdia Urbana, quan 

parli d’això, miri-s’ho bé, perquè jo crec que aquí s’està faltant a la veritat, quan diu que “la ley de 

patrimonio se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias”, aquest Districte i aquest Ajuntament 

quan detecta aquestes situacions i s’activen aquests protocols, ja ho està fent, a mi això em sona una mica 

a demagògic li tinc de dir, i ja li estic dient que votarem a favor. 

- El Sr. Font intervé telemàticament, i diu: Des del grup municipal d’Esquerra Republicana i el Jovent 

Republicà, ens sembla una mesura desencertada i que no busca solucions, per què no presenten una 

proposició que busqui solucions reals a l’habitatge o a edificis amb desús?, creiem que Ciutadans i molts 

partits de dretes juguen amb la por dels veïns i veïnes de forma irresponsable, cal entendre la 

problemàtica, per començar, el delicte d’okupació és diferent al conegut com allanamiento de morada 

tipificat a l’article 245.2 del Codi penal diu, i cito textualment: “El que ocupare sin autorización debida un 

inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o si se mantuviera en ellos contra la 

voluntad de su titular”, i repeteixo “que no constituya morada”. 

En canvi, la violació d’habitatge o allanamiento de morada diu, i cito textualment: “El particular que sin 

habitar en ella entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador”, 

així que, com es pot veure, la diferència és que l’immoble afectat està en ús o no, si és una casa d’ús 

habitual, encara que siguin segones habitatges, com deia el portaveu del Partit Popular, o un immoble 

d’un negoci que es considera una..., és llavors quan es considera un allanamiento de morada o una 

violació de l’habitatge, i no una okupació. Així doncs podem dir que l’okupació es fa en les cases en 

desús o immobles abandonats, que habitualment són de bancs o grans tenidors. També sabem que les 

famílies que acostumen a okupar són famílies amb pocs recursos que no tenen més opcions. És per això 

que no compartim en cap cas l’anàlisi que en fa Ciutadans, no estem d’acord a victimitzar els bancs o els 

grans tenidors, no creiem que s’hagi de criminalitzar les persones amb pocs recursos o moviments 

populars que donen vida a aquests llocs, qui juga i especula amb els habitatges són els fons voltors, que sí 

que són una màfia que hauria d’estar criminalitzada, així doncs el vot nostre és en contra. 

- El Sr. Lliró, diu: Gràcies, presidenta, breument perquè entenc que aquesta proposició és bastant més 

senzilla d’algunes argumentacions que hem vist darrerament, penso que des d’una institució com aquesta 

és evident que s’ha de condemnar les okupacions que són il·lícites, i en aquesta línia és la transacció, 

l’esmena transaccional que hem fet amb el grup de Ciutadans perquè el grup de Junts per Catalunya hi 

pugui votar a favor, un altre debat és el que ja hem comentat moltes vegades, si el govern municipal del 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi, especialment aquell govern que va arribar a l’Ajuntament de Barcelona 

defensant que eren la solució contra els problemes de l’habitatge estan fent tot allò que caldria per poder 

gestionar correctament la qüestió de l’habitatge al nostre Districte. La prova és que en cinc anys de 

govern dels Comuns i d’Ada Colau no hi ha hagut ni una sola nova promoció d’habitatge públic al 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi, no només això, sinó que em trobo que el conseller dels Comuns encara 

ha de venir en aquest Consell Plenari a presumir, diguem-ne, d’aquelles actuacions que havien fet els 

governs anteriors i que a dia d’avui ells reparteixen les claus d’aquells que sí que vam comprar sòl públic 

per poder precisament fer habitatge públic al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, cinc anys de govern dels 

Comuns, zero noves promocions d’habitatge públic, això sí que és un problema real, per la resta, com he 

comentat, vot favorable a la proposició de Ciutadans. 

- El Sr. Miret intervé de nou, i diu: Por si no ha llegado, la transacción es muy sencilla, hemos puesto 

“con fines ilícitos” en el punto 1: “El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda 

elaborar un Pla d’actuació contra l’okupació il·legal d’habitatges amb finalitats il·lícites”, esta es la 

primera cosa, y luego se ha añadido un punto d, que pone: “Instar al gobierno del Distrito y al gobierno 

municipal para que encuentren soluciones de manera urgente para aquellas okupaciones que vienen 

motivadas por una situación de vulnerabilidad social”, simplemente quiero agradecer, por un lado, como 

ya hemos dicho, mejora la propuesta con estas enmiendas de Junts per Catalunya, agradecer al resto de 

grupos que nos han votado a favor, agradecer también a PSC - Units per Avançar también ese voto 

favorable, y nada más, y a los demás, pues que creo que no han entendido muy claramente que esto no era 

una propuesta a nivel ideológico, muchas gracias. 

En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup de Cs: 1. El 

Consejo Plenario del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi acuerda elaborar un Plan de actuación 



 

  

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

26 
 

contra la okupación ilegal de viviendas con fines ilícitos, con el fin de prevenir, detectar y evitar la 

okupación ilegal de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de 

actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la 

mayor brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles okupados: a) Poner en 

marcha las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales 

afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de 

vecinos y entidades del Distrito y los grupos políticos con representación en el Distrito. b) Reforzar 

de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito de Sarrià - Sant 

Gervasi, incrementando la plantilla de agentes destinados al Distrito, así como emitir instrucciones 

a la Guardia Urbana de tolerancia cero con la okupación. c) Que, en cumplimiento de lo establecido 

en Districte de Sarrià - Sant Gervasi la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el 

Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar de oficio la 

posesión ilegalmente perdida sobre sus bienes inmuebles. d) Instar al gobierno del Distrito y al 

gobierno municipal para que encuentren soluciones de manera urgente para aquellas okupaciones 

que vienen motivadas por una situación de vulnerabilidad social. 2. Que para la elaboración de este 

Plan contra la okupación ilegal de viviendas en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, se dotará, si 

fuere necesario, una partida económica procedente del Fondo de Contingencia previsto en los 

Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020, amb el vot favorable 

dels grups del PPC, de BxCanvi, del PSC-Units, de Cs i de JxCat, i el vot en contra dels grups de BComú 

i d’ERC-AM. 

3.2.4 Del GMDERC-AM: Que en el termini de tres mesos el govern municipal del Districte posi en 

marxa un procés participatiu a través del qual les veïnes i els veïns recullin demandes i necessitats 

en relació al Parc del Putxet i les places i jardins del turó i, juntament amb el govern municipal de 

districte i la resta de grups polítics, determinin els usos dels diversos espais i estableixin actuacions 

a dur a terme amb el calendari corresponent. 

- L’exposa la Sra. Amat, i diu: Moltes gràcies, bé, la pandèmia ens està, d’una banda, causant pèrdues de 

familiars i amics i a moltes persones, cosa que evidentment sempre hem de tenir present, la dificultat que 

passen moltes persones, i també ha aguditzat la fragilitat del nostre sistema socioeconòmic, però també és 

veritat que ens està fent veure el valor de moltes altres coses, penso per exemple en el valor de la 

proximitat de fer barri, de relacionar-nos i també de la qualitat de l’espai públic, que aquí al Plenari en 

parlem tot sovint. Si unim totes aquestes reflexions amb diverses propostes i demandes que el nostre grup 

hem anat recollint de diverses entitats, veïns i veïnes, arribem a la proposta que avui formulem amb la 

voluntat aquesta de pensar el barri concret del Putxet més en la seva totalitat de millorar la permeabilitat 

del parc i també de la interrelació veïnal. Per això proposem i passo a llegir el text de la proposició: Que 

en un termini de tres mesos el govern municipal del Districte posi en marxa un procés participatiu a través 

del qual les veïnes i els veïns recullin demandes i necessitats amb relació al Parc del Putxet i les places i 

jardins del turó i, juntament amb el govern municipal del Districte i la resta de grups polítics, es 

determinin els usos dels diversos espais i s’estableixin actuacions a dur a terme amb el calendari 

corresponent, gràcies. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia: 

- El Sr. Martín, diu: Gràcies, presidenta, nosaltres votarem favorablement. 

- El Sr. Sena, diu: Nosaltres ens abstindrem, ja donarà l’explicació el conseller César Millán. 

- El Sr. Guivernau, diu: Nosaltres votarem favorablement. 

- La Sra. Eladi intervé telemàticament, i diu: Gracias, presidenta, desde nuestro grupo municipal 

solicitamos una reserva de voto hasta que nos den alguna explicación más sobre qué usos tienen pensado 

podrían tener los diversos espacios, ya que normalmente acaban teniendo usos partidistas, entonces me 

gustaría que me acabaran de explicar un poco qué tienen pensado hacer, gracias. 
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- La Sra. Parera li diu tot seguit a la Sra. Eladi que no pot fer una reserva de vot, recordant-li que ha de 

votar sí (o sigui, favorable), en contra, o abstenció, i la Sra. Eladi, diu: Doncs votaré a favor, gràcies, 

presidenta. 

- El Sr. Lliró, diu: Gràcies, presidenta, nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, hi votarem a favor, a 

més, amb els veïns del Putxet fa molt temps que hem tractat qüestions relacionades amb el parc i amb els 

seus entorns i amb les zones enjardinades, i crec que si finalment convoquem aquest procés participatiu, 

crec que estaria molt bé també tenir en compte espais com la plaça Ventura Gasol, com la plaça de Mercè 

Rodoreda, com la Caseta de les Nines de dalt de tot del carrer de la Costa, els jardins de Marià Manent, és 

a dir, el barri del Putxet té una gran quantitat de racons, també identificats en el nostre informe, però en 

alguns casos mal resolts o amb dèficits de manteniment que jo crec que és interessant que els tinguem en 

compte en aquest procés participatiu, sens dubte una iniciativa molt interessant i hi votarem a favor, 

gràcies. 

- El Sr. Millán intervé telemàticament, i diu: Hola, bona nit a tothom, passo a respondre a la proposició 

d’Esquerra Republicana de Catalunya: El govern municipal entén que els canals de participació per tal de 

recollir les demandes i necessitats amb relació al parc del Putxet en concret i a la resta de parcs, places i 

jardins de Districte són suficients, canto les que tinc apuntades i que crec que són, Plataforma Decidim, 

les comissions de seguiment de cadascun dels barris (ahir vam tenir la comissió del barri del Putxet i del 

Farró, i la representant d’Esquerra Republicana no va anomenar aquest famós procés participatiu), tenim 

els consells de barri, tenim les audiències públiques, tindrem altres vegades com estem fent avui el 

Plenari, però crec que és l’última opció.  

També tenim l’atenció personalitzada, servidor de vostès, que és el conseller del barri del Putxet i de la 

resta de consellers de govern, tenim el servei de queixes i reclamacions de l’IRIS i fins i tot el procés de 

participació està recollit a la recollida de firmes. A títol personal crec que són maneres suficients de 

constituir qualsevol procés de participació, se m’obre un interrogant si això serà obrir una capsa de 

Pandora on comencem pel Putxet i anem a redissenyar el Districte amb processos participatius on no 

estan representats els que dia a dia estan per la ciutat, en aquest cas estic parlant dels partits polítics que 

vostès estan representant i els veïns que venen a les comissions i als consells de barri, que són els que 

estan interessats i sobretot les associacions de veïns, en aquest cas entenc que l’Associació de Veïns del 

Putxet amb el Francesc Ribera al capdavant, pot sentir-se menystinguda perquè ell acostuma a recollir 

les necessitats dels veïns. 

En qualsevol cas ens abstenim, perquè la idea crec que s’ha de posar al Consell de Barri, que és l’òrgan 

per fer-ho, i ja li he proposat a la senyora Amat que a la proposició es faci una comissió concreta dins del 

Consell de Barri, no una proposició neutra. 

- La Sra. Amat intervé de nou, i diu: Primer per aclarir, doncs, precisament volem que no siguin usos 

partidistes, que no se’ns acudeixen ben bé quins poden ser al si del parc i de les places, sinó simplement, 

doncs això, repensar en global espais que de vegades no s’estan utilitzant pel que s’havien dissenyat i 

d’altres que tampoc. Llavors precisament estàvem pensant a fer un procés participatiu, sí, que no tenim 

cap problema que s’impulsi i es lideri des del Consell de Barri, perquè se’ns dubte és l’òrgan segurament 

més legitimat i no cal que ens n’inventem. Nosaltres la transacció que ens proposava el govern no l’hem 

acceptat perquè ens feia treure la part de procés participatiu. Creiem i valorem molt les entitats que estan 

implicades en el dia a dia del barri i per això hem parlat amb elles. I el que creiem és que és bo en aquest 

moment que tots tenim més sensibilitat per la proximitat i l’espai públic d’aprofitar i aconseguir que més 

veïns i veïnes s’impliquin en la vida del barri, precisament per aconseguir que aquests òrgans que tenim 

disponibles guanyin potència. Creiem que sí, que és una bona idea agafar espais emblemàtics que ens 

uneixen i pensar-los entre tots d’una manera més focalitzada. El PAM, el Decidim, són evidentment eines 

on queda tot dispers. Considerem que és bo aglutinar totes aquestes idees i fer-ne un projecte engrescador 

pel barri i que sumi veïns i veïnes actius. Per tant, no trobàvem tan difícil poder-hi votar a favor i tenir 

ganes de vehicular una idea d’aquesta mena, moltes gràcies, de tota manera, gràcies als companys d’altres 

grups municipals que sí que han votat favorablement la proposta. 

- La Sra. Eladi intervé de nou, telemàticament, i diu: Nosaltres confiem en el que ens ha explicat i 

votarem a favor també, gràcies, presidenta. 
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En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup d’ERC-AM: 

Que en el termini de tres mesos el govern municipal del Districte posi en marxa un procés 

participatiu a través del qual les veïnes i els veïns recullin demandes i necessitats en relació al Parc 

del Putxet i les places i jardins del turó i, juntament amb el govern municipal de districte i la resta 

de grups polítics, determinin els usos dels diversos espais i estableixin actuacions a dur a terme amb 

el calendari corresponent, amb el vot favorable dels grups del PPC, de BxCanvi, d’ERC-AM, de Cs i de 

JxCat, l’abstenció dels grups de BComú i del PSC-Units. 

3.2.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 

govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitzi abans del proper Plenari una 

sessió informativa on hi siguin convocats tots els grups polítics, associacions de veïns i entitats del 

districte per informar sobre la nova situació pressupostària al Districte de Sarrià - Sant Gervasi i 

quins efectes tindrà aquesta nova situació sobre les activitats i inversions previstes al nostre 

districte. 

- L’exposa el Sr. Lliró, i diu: Gràcies, presidenta, n’hem fet breument referència també a la nostra 

intervenció a l’informe del regidor, però és veritat que veient, diguem-ne, algunes declaracions com 

l’entrevista que comentàvem feta per part del diari El Jardí i algunes altres declaracions que li hem vist al 

regidor del Districte, doncs sí que ens fa patir saber quina és la situació pressupostària i d’inversions que 

quedarà al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, diguem-ne, tenint en compte les modificacions que hi ha 

hagut com a conseqüència de la pandèmia. Sabent a més a més que el nostre Districte tenia sobre la taula i 

pendents de tirar endavant algunes de les inversions estructurals d’aquest mandat i algunes de les quals 

són reclamacions històriques del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. La Biblioteca és la més emblemàtica, 

però de fet n’hi ha d’altres a sobre la taula que creiem que també serien importants, per exemple, 

comentàvem la reforma del carrer Balmes o fins i tot com es podia donar ús a aquests més de deu espais 

de propietat municipal que a dia d’avui estan inutilitzats, per exemple, des de l’espai del carrer Manacor 

número 1 fins al Dipòsit del Rei Martí, perquè ens entenguem, i una llarga llista d’equipaments que hi ha 

pel mig. 

Llavors tenint en compte aquesta situació i veient que les previsions no són gaire optimistes, sí que li 

volíem demanar al govern municipal que quan tingués recollida tota la informació relacionada amb els 

pressupostos i amb les inversions, pogués convocar una sessió informativa amb els grups polítics, amb les 

entitats veïnals, amb tota aquella gent que està inquieta per saber, diguem-ne, quin serà el futur de les 

inversions que estaven previstes al Districte de Sarrià - Sant Gervasi perquè el govern es pugui explicar i 

perquè tots puguem conèixer amb la màxima transparència quina és la situació real que tenim al Districte 

de Sarrià - Sant Gervasi i què podem esperar des d’ara fins al final del mandat municipal. Aquesta és la 

línia de la nostra proposició. Això ha anat acompanyat d’una esmena que hem transaccionat amb el 

govern, nosaltres havíem demanat inicialment que aquesta sessió informativa es fes abans del proper 

Plenari del mes de desembre, el govern ens va dir que veia complicat que abans del mes de desembre ho 

poguéssim fer perquè segurament encara no coneixerien amb les xifres reals quina era la situació i, per 

tant, ens van demanar que aquesta sessió informativa la féssim, diguem-ne, ja entrat l’any 2021, és per 

això que nosaltres hem canviat el text i, en lloc de reclamar que sigui abans del proper Plenari, el que 

farem és demanar que sigui abans del Plenari previst per al mes de març de l’any 2021, gràcies. 

La Sra. Parera llegeix una intervenció del Sr. José Luis Lorente Alonso presentada des del públic: Des 

de l’Associació de Veïns de Can Rectoret recolzem aquesta proposició, entenent que és necessària per la 

màxima transparència en la gestió del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, volem participar-hi i sol·licitem 

que s’incorporin de forma explícita les dades corresponents als barris de muntanya. 

Tot seguit, la Sra. Parera dona la paraula als representants dels grups per intervenir en aquest punt de 

l’ordre del dia: 

- El Sr. Martín, diu: Nosaltres votarem favorablement, ens sembla adequada i correcta. 

- El Sr. Sena, diu: Sí, gràcies, presidenta, evidentment la votarem favorablement i li agraïm molt al 

representant de Junts per Catalunya que s’hagi avingut a fer aquesta transacció perquè com crec que tots 

sabem o tenim present, la voluntat del govern és presentar el PAM i el PAD el mes de desembre i, un cop 
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això estigui definit, serà quan sabrem com queden les inversions tant de ciutat com de Districte. A banda, 

volem dir que considerem la nostra obligació fer aquesta presentació de com queden les inversions de 

Districte un cop tinguem tancat aquest procés. Sempre, i ho vull remarcar perquè ho tinguem present, tota 

la política d’aquest mandat estarà condicionada per les inversions que ha requerit la pandèmia. Per tant, 

moltes coses que teníem en cartera i que teníem al PAD, probablement no les podrem fer, però no 

nosaltres, serà tota Barcelona, hi haurà una retallada generalitzada, però per pura necessitat. Però això no 

treu que ens asseiem aquí i puguem donar totes les explicacions que calgui als grups de l’oposició, als 

veïns i a totes les associacions i entitats, moltes gràcies. 

- El Sr. Guivernau, diu: Nosaltres votarem favorablement. 

- La Sra. Eladi intervé telemàticament, i diu: Gràcies, presidenta, votarem a favor també.  

- El Sr. Navalón, diu: Votarem a favor, gràcies. 

- El Sr. Font intervé telemàticament, i diu: Des d’Esquerra Republicana votarem a favor, considerem 

important que el govern informi sobre la nova situació pressupostària, però de totes formes creiem que el 

Consell de Barri és bon lloc per dur a terme aquest informe, gràcies. 

En conseqüència, s’adopta l’acord següent: APROVAR la proposició presentada pel grup del JxCat: El 

Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el govern municipal del Districte 

de Sarrià - Sant Gervasi organitzi abans del Plenari previst per al mes de març de l’any 2021una 

sessió informativa on hi siguin convocats tots els grups polítics, associacions de veïns i entitats del 

districte per informar sobre la nova situació pressupostària al Districte de Sarrià - Sant Gervasi i 

quins efectes tindrà aquesta nova situació sobre les activitats i inversions previstes al nostre 

districte, per unanimitat, amb el vot favorable dels grups del PPC, de BComú, de BxCanvi, del PSC-

Units, de Cs, d’ERC-AM i de JxCat. 

4. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de precs/preguntes): 

4.1 Precs:  

4.1.1 Del GMDPPC: Que el Govern Municipal analitzi els parcs públics i jardins de tot el districte i 

insti a Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona a arreglar-los i a realitzar un seguiment més 

exhaustiu per tal que els veïns de Sarrià - Sant Gervasi puguin gaudir d´uns jardins públics i uns 

parcs de qualitat. 

- El formula el Sr. Martín, que diu: Ràpidament, el prec que li fem al govern és que es posi les piles si us 

plau amb la qüestió de neteja i de Parcs i Jardins, perquè nosaltres ja ho vam demanar amb un prec el 10 

de desembre, vam demanar també un pla especial de reforç el 22 de juny de 2020, i ara ho tornem a 

demanar amb un prec, si us plau, som el Districte amb més zona verda i és el que tenim més descuidat, 

només cal veure alguns arbres que estan fets un autèntic desastre o els parcs i jardins, i els parcs infantils 

també, és una reiteració que fem Ple a Ple, així que demanem si us plau que s’accepti aquest prec. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Del Llano, que intervé telemàticament, i diu: Bé, 

acceptem el prec, però m’agradaria fer unes apreciacions inicials, i és que la situació del sobrecreixement 

de la vegetació que ens hem trobat és deguda sobretot perquè hem tingut un any meteorològicament molt 

complicat, molt plujós, i també per una emergència sanitària que ha obligat a un confinament generalitzat 

de la població i que, per tant, ha fet que molts dels serveis que habitualment tenien una tasca ordinària de 

manteniment i seguiment, doncs s’hagi hagut de re configurar. També m’agradaria dir que em sap molt 

greu sentir dir que els arbres creixen com un desastre, és a dir, la natura creix com pot i com vol i crec que 

és molt maco veure com creixen de manera nova els arbres, que no estàvem acostumats. 

Dit això, s’està fent un pla de tota la ciutat per re condicionar tots els Parcs i Jardins i, en aquest sentit, es 

farà sega de gespes, desbrossament d’escocells, revisió, plantació i poda d’arbrat, manteniment d’espais 

verds cedits als centres educatius amb motiu de la pandèmia i també la renovació d’alguns parterres. Aquí 

al Districte, per tant, la previsió és actuar continuant el reforç dels espais exteriors que vostè ha dit dels 
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centres educatius amb dotze punts concrets com ara el parc de Can Ponsic, Can Caralleu, el Parc de 

l’Oreneta, la plaça Gal·la Placídia o els Jardins Moragas, entre d’altres, i durant el mes d’octubre i el 15 

de novembre també es farà el desbrossament d’escocells en nombrosos carrers com l’avinguda Josep 

Vicenç Foix, el carrer Major de Sarrià, Via Augusta, carrer d’Aribau, i n’hi ha molts més de carrers, i així 

mateix es plantaran nous arbres, gairebé un centenar, i com hem dit es renovaran gairebé cinc-cents 

metres quadrats de parterres amb flors. 

- El Sr. Martín intervé de nou i diu: Agrair que se’ns accepti aquest prec, com hem dit abans, hem 

presentat tres vegades que es cuidi dels parcs i jardins. I només a nivell de comentari, conseller Del 

Llano, el que a nosaltres sí que ens sap greu que, per exemple, a la Ronda de General Mitre, doncs, passin 

els autobusos enganxats als arbres i els estiguin colpejant tota l’estona les branques, i vostès tenen la 

responsabilitat de governar i us ho han advertit moltes vegades, sí que és bonic veure créixer els arbres, a 

mi m’encanta personalment, però, home, també ens agradaria que aquests arbres no patissin tant per la 

seva deixadesa o per la seva mala gestió, moltes gràcies. 

4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi realitzi totes les 

accions necessàries per ampliar l’horari d’obertura del parc de Muñoz Ramonet, que actualment 

tanca a les 17h. 

- El formula el Sr. Guivernau, que diu: Moltes gràcies, senyora presidenta, nosaltres formulem un prec 

una mica en la línia que s’ha mostrat en aquest Plenari, i que és potenciar els espais verds encara més si 

cap en aquest Districte, el prec que demanem concretament és ampliar l’horari d’obertura de parc Muñoz 

Ramonet, que actualment tanca a les 17 hores, i obrir-lo fins a les 20 hores com era abans, és una 

reclamació que ens han fet alguns veïns també pensant en l’aprofitament d’aquest espai verd pels més 

menuts, que també tornen de l’escola, moltes gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Millán, que intervé telemàticament, i diu: Hola, bona 

nit, consellers, votarem a favor amb el benentès de fer prèviament una petita explicació: En el jardí que té 

la Muñoz Ramonet tenim dos horaris, hi ha l’horari d’estiu, que es de deu del matí fins a les vuit de la 

tarda, i l’horari d’hivern que és de deu del matí a les cinc de la tarda, això és principalment per un motiu 

de visibilitat perquè hi ha una sèrie de zones que són ombrívoles o fosques i això dona una sensació o un 

caire d’inseguretat que no volem tenir. En qualsevol cas s’està iniciant un projecte gestionat per BIM:SA 

per instal·lar un enllumenat, no li puc dir el calendari, però està en el nostre interès que quan abans millor 

estigui feta aquesta instal·lació que ens permetrà ampliar l’horari fins a les vuit de la nit, gràcies. 

- El Sr. Guivernau intervé de nou i diu: Moltes gràcies, conseller Millán, per acceptar el prec i esperem 

que aquestes zones ombrívoles d’aquí poc siguin zones visibles. 

4.1.3 Del GMDCs: Que a todos los vecinos de Sarrià que están participando en el proyecto “porta a 

porta” se les bonifique esta nueva tasa de residuos. 

- El formula el Sr. Miret, que diu: Sí, presidenta, el pasado 1 de julio se empezó a cobrar una nueva tasa 

por parte del Ayuntamiento de Barcelona sobre los residuos cuya aplicación es a través del recibo del 

agua, el Ayuntamiento justificó la medida por cuanto el 45 por ciento de los barceloneses no reciclan, eso 

son noticias salidas en varios medios, cosa que no ocurre en las viviendas y comercios de Sarrià que 

participan en ese proyecto llamado «porta a porta». Estamos hablando aproximadamente de algo más de 

1.700 viviendas y de unos 150 comercios, este sistema obliga a los usuarios a tener que separar los 

residuos que generan y la gestión de la recogida, pues, la hace una empresa concesionaria que según los 

días recoge unas cosas o recoge otras.  

Desde que se puso en marcha ese sistema, la recogida selectiva ha aumentado considerablemente, aunque 

los últimos datos referentes a la recogida están yendo a la baja, ¿qué pueden estar pensando las familias y 

los comercios referente a la nueva tasa, si te la van a cobrar igual, independientemente de si reciclas o no 

reciclas?, además, este sistema obliga a las familias y a los comercios a un esfuerzo adicional, implica 

nuevos hábitos para el ciudadano, implica un esfuerzo adicional tanto económico como de tiempo, de 

hecho, en la propia página web del Ayuntamiento, textualmente dice: “Actualmente el sistema no permite 

la compensación económica a los vecinos y vecinas que lo hagan bien, pero no se descarta como opción 
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de futuro”, sale en la página de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, en el apartado de 

preguntas frecuentes, pues bien, desde Ciudadanos creemos que a quien recicla, y más en un proyecto 

experimental, se le ha de reconocer el esfuerzo y para ello, para incentivar el reciclaje, para que los 

vecinos se sientan recompensados por el esfuerzo y por la buena respuesta, formulamos el siguiente 

ruego: Que el gobierno del Distrito se comprometa a trasladar al gobierno de la ciudad que se inicie a la 

mayor brevedad posible un estudio técnico para que todos los vecinos de Sarrià que participan en el 

proyecto «porta a porta» se les bonifique esta nueva tasa de residuos, muchas gracias. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Del Llano, que intervé telemàticament, i diu: Sí, agraïm 

a Ciutadans el fet que hagin accedit a la transacció que els hem plantejat i hem de dir que efectivament 

tenim el compromís fixat en l’articulat de l’aprovació de l’Ordenança de la taxa de residus a presentar en 

el termini d’un any des de l’aprovació d’aquesta taxa un sistema que permeti bonificar el veïnat que 

menys residus generi i que més percentatge de reciclatge tingui, però això portarà una mica de temps,  en 

qualsevol cas, en menys d’un any hauria d’estar en marxa si hi ha acord amb totes les forces polítiques, i 

cal recordar que aquesta taxa és una eina necessària per avançar cap a uns nivells més elevats de 

reciclatge, no és un invent de Barcelona, la majoria dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

tenen una taxa semblant, i creiem que és, com dèiem, un instrument necessari i que a més ens ve d’alguna 

manera obligat des de les directives europees que preveuen que avancem amb taxes cada cop més 

elevades de reciclatge. A més cal recordar per acabar i creiem que és molt necessari fer-ho en aquest marc 

i sobretot en l’àmbit de Sarrià, que es poden aconseguir reduccions de fins a un 14 per cent en la quota de 

la taxa de residus fent ús de la targeta usuari dels punts verds fixes, mòbils i de tota la ciutat, gràcies, i 

acaba dient que accepta el prec. 

- El Sr. Miret intervé de nou i diu: Simplemente dar las gracias y ya está.  

4.1.4 Del GMDCs: Que antes de la celebración del próximo Pleno de Distrito se inicien las 

reuniones y mesas de trabajo del Pacto del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi. 

- El formula el senyor Sr. Obón, que intervé telemàticament, i diu: Desde que empezó el tema de la 

pandemia, se habló del pacto de ciudad en Barcelona y nosotros que fuimos de los impulsores de ese 

pacto y que ya en julio se firmó y se acordó tirar adelante todo este pacto firmado por todos los partidos 

del Consistorio, nosotros creemos que es buen momento en la situación que estamos de poner en marcha 

el pacto de ciudad en Sarrià - Sant Gervasi, por esto pedimos que antes de la celebración del próximo 

Pleno del Distrito se inicien las reuniones y mesas de trabajo del Pacto del Distrito de Sarrià - Sant 

Gervasi, ya que en otros distritos, como en Ciutat Vella, por ejemplo, ya se ha tirado adelante y de hecho 

ya se han acabado las reuniones y todo y estaría bien ahora mismo en la situación que estamos tirar 

adelante este pacto y esta reunión, muchas gracias. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Navalón, que diu: Conseller Obón, cuando recibimos 

este ruego, la verdad es que no lo entendíamos mucho, más que nada porque el pacto no es del Distrito de 

Sarrià - Sant Gervasi, es pacto de ciudad y usted forma parte del partido que ha firmado el pacto de 

ciudad, entonces, pacto de Distrito como tal, sabe usted que no hay, con lo cual lo veo incongruente y no 

le puedo aceptar el ruego, sobre todo porque cuando se firma el Pacto de ciudad, que ustedes también 

suscriben, allí hay una serie de objetivos a desarrollar y se hacen con visión de ciudad, no solo de Distrito, 

sino para unificar y para que sean los mismos criterios iguales y únicos en toda la ciudad, por esto no 

entiendo bien este ruego, con lo cual me veo en la obligación evidentemente de no aceptarlo, gracias. 

- El Sr. Obón intervé de nou i diu: El no aceptar el ruego creemos que es, desde nuestra opinión, una 

mala decisión por su parte, pocas medidas y pocas reuniones habrán para hablar de este tema, ya sea con 

nosotros o todos los partidos juntos, se firmó en Barcelona, lo firmamos, por supuesto, pero sí se ha hecho 

en más distritos y se hará en más distritos, que nos consta, por qué no en Sarrià también, aunque no sea un 

pacto de Sarrià, que es un pacto de ciudad, lo sabemos, pero también forma parte el hablar en el Distrito 

de los temas que afectan al Distrito, por lo tanto, lamentamos que no se acepte este ruego cuando es una 

situación muy importante y aquí no tendrían que entrar las ideologías en juego, ni una palabra que nos 

podrían haber dicho para transaccionar, por ejemplo, gracias. 
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4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte insti les àrees competents de l’Ajuntament de 

Barcelona a prendre mesures urgents i excepcionals de protecció del patrimoni arquitectònic i verd 

per tal d’evitar-ne la pèrdua mentre es revisen i s’inventarien els elements patrimonials no 

catalogats perquè posteriorment, si escau, es protegeixin permanentment. 

- El formula la Sra. Amat, que diu: Gràcies, presidenta, en el nostre Districte, com sabem tots, tenim 

barris diferents que estan marcats per l’orografia i la història, avui parlàvem, doncs, de com Sarrià va 

passar a formar part de Barcelona i és evident que tot evoluciona amb el temps i que no es tracta de viure 

ancorats al passat, però també creiem que per projectar-nos al futur cal preservar allò que defineix els 

barris. I tenim exemples d’índole molt diferent i evidentment algunes no són comparables, però que ens 

fan estar molt preocupats per la despatrimonialització dels nostres barris. Pensem en la retirada i encara 

amb una data indefinida de retorn del tramvia blau, la sentència pendent d’executar de la Rotonda, la 

pèrdua de la Casa Jové de plaça Adrià d’aquest estiu, també amb Can Raventós i com tres edificis que 

s’han posat allà amb calçador, si no es fa res, doncs malmetran un conjunt de patrimoni, de verd i 

arquitectura, per això creiem que hem d’actuar ràpidament per no posar pedaços com en el fons és, com 

s’ha dit, aquesta actuació per protegir, per exemple, la Casa Buenos Aires, creiem que d’una banda s’ha 

de fer una feina de renovació del catàleg, però també calen mesures i demanem que el govern del 

Districte, doncs, insti les àrees competents perquè es prenguin mesures urgents i excepcionals per protegir 

el patrimoni, la resta del prec el teniu a l’ordre del dia, gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Del Llano, que intervé telemàticament, i diu: Acceptem 

el prec, de fet, estem iniciant en l’àmbit d’àrea competent els treballs de cara a replantejar la protecció 

patrimonial de tota la ciutat, la qual actualment es basa en uns criteris i conceptes obsolets i alhora 

presenta mancances pel que fa a les eines disponibles de protecció. En aquest marc s’han encarregat una 

sèrie de treballs i estudis tècnics i també s’han tirat endavant diverses taules de treball tècniques també, i 

una de les mesures més urgents que s’estan estudiant és que els comunicats d’enderroc hagin d’anar 

acompanyats d’una mínima documentació prèvia que el justifiqui, de manera que deixaria de ser un tràmit 

tan automàtic com és ara. A més, en el marc de la Biennal de Pensament d’enguany, que va ser la setmana 

passada, es va debatre el tema en quatre taules rodones temàtiques, una de les quals va ser presidida pels 

regidors d’Ecologia Urbana, Mobilitat i Infraestructures, la de Cultura i el de Memòria Democràtica. Hi 

ha, per tant, un fort compromís polític en aquesta qüestió i esperem poder tenir novetats importants durant 

aquest mandat. Des del Districte, a més, estem molt interessats en el progrés dels treballs sobre aquesta 

nova metodologia i instruments i pròximament ens reunirem amb la Direcció de Patrimoni per tractar 

totes aquestes qüestions i avançar tant com sigui possible en la protecció del patrimoni comú. 

- La Sra. Amat diu: Gràcies per tota la informació, d’entrada jo també volia aprofitar el prec per 

recomanar repescar la part dedicada a patrimoni de la Biennal de Pensament, que crec que és molt 

interessant per tots, a part d’això creiem realment que, això, mesures com per exemple protegir conjunts o 

edificis que siguin més antics que vuitanta anys, per exemple, podrien ser mesures, a més de les que 

comentava el conseller, i també doncs aquests estudis o informes previs a un enderroc perquè realment 

se’ns escolen els barris i no podem perdre temps. Vull dir, cal que en prenguem consciència i això al final 

és qüestió de sensibilitat i voluntat política, per tant, espero que en tot cas aquestes mesures i estudis, 

doncs que ja estiguin en fase més aviat de conclusió perquè el nostre patrimoni està perdent-se, gràcies. 

4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte informi amb detall dels motius pels quals 

encara no s’ha dut a terme els treballs per arranjar el carrer Major del Rectoret, tallat des del mes 

d’abril, i es comprometi a reparar l’esvoranc provocat per les pluges de la primavera amb la 

màxima celeritat. 

- El formula el Sr. Font, que intervé telemàticament, i diu: Moltes gràcies, senyora presidenta, el passat 

més d’abril hi va haver unes pluges que van malmetre moltes zones de les Planes, una de les zones més 

afectades va ser l’esllavissada del carrer Major del Rectoret, afectant sobretot dues cases, una situació 

molt greu que a dia d’avui, sis mesos després, segueix sense estar resolta, així que des d’Esquerra 

Republicana preguem al Districte perquè ens informi amb detall dels motius pels quals encara no s’han 

dut a terme els treballs d’arranjament al carrer Major del Rectoret i es comprometi a reparar-ho amb la 

màxima celeritat possible. 
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- La Sra. Parera llegeix en aquest moment una pregunta del Sr. José Luis Lorente Alonso formulada 

des del públic: “Des de l’Associació de Veïns de Can Rectoret ja es va interessar al mes de juny de l’estat 

d’aquest carrer després de les esllavissades dels dies 20 i 21 d’abril. Posteriorment en el Plenari de 7 de 

juliol vàrem demanar la presència del regidor que es va produir a primers d’agost, finalment vam tenir 

notícies que l’1 de setembre va estar el senyor Jordi Martí Grau, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, 

han passat més de cinquanta-dos dies i no sabem res, com està la reparació d’aquest carrer, l’únic que 

sabem és que en aquests moments s’està treballant a solucionar de forma provisional les afectacions dels 

veïns pròxims a l’esllavissada, però com està la tramitació de l’expedient per a la seva reparació?, portem 

quasi sis mesos des dels aiguats i no és acceptable passar més temps sense la seva solució definitiva. 

Aquest carrer és la via principal del barri, el seu tall representa un greu problema de mobilitat i, per tant, 

de seguretat, bus de barri, vehicles d’emergència, etcètera. Si això hagués passat en un carrer d’un altre 

indret de la ciutat ja estaria reparat. Per què no s’ha tramitat per via d’urgència? Que potser el govern de 

la senyora Colau pensa que no som Barcelona?”.  

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Navalón, que diu: Com vostè ens pregunta, conseller, el 

compromís nostre a reparar aquest esvoranc que hi ha degut a aquesta esllavissada, és total, vull dir, ho 

hem dit i ho tornem a dir i em sembla que hem informat prou amb audiències públiques als veïns, amb 

plenaris als consellers des d’aquest govern. Com us deia, sabeu que les pluges dels darrers mesos han 

afectat de manera greu, hem patit el temporal Glòria, que va ser el mes de novembre-desembre, però 

l’esllavissada important va ser al mes d’abril en plena pandèmia, pensem que en aquests mesos hem estat 

tres mesos que tots els serveis estaven parats, la ciutat, el país, el món quasi estava parat, amb lo qual 

aquests sis mesos tindríem de descomptar aquest període. No obstant inclús en període de pandèmia 

vàrem intentar actuar el més ràpidament possible, i aquestes actuacions ja les hem explicat en Plenari i en 

Audiència Pública detalladament, inclús el cost econòmic que va tenir, vàrem començar el mateix mes 

d’abril, el mateix dia, al dia següent fent una actuació urgent de retirada de terres i restabliment de la 

circulació a la plaça del Teix que va ser la que va quedar tancada, una zona que va quedar tancada degut a 

l’esllavissada, es van treure quasi prop de quinze camions de terra, imagini’s el que era l’esllavissada, el 

cost econòmic i l’esforç que va suposar durant la pandèmia, això es va fer els dos dies següents, tres dies 

aproximadament de fer l’esllavissada, s’ha fet una protecció de la part superior de l’esllavissada de sobre 

del carrer Major del Rectoret amb formigó, per evitar que les pluges segueixin baixant pel talús aquest 

que es va esllavissar, en l’actualitat s’estan realitzant els estudis geotècnics a partir de principis d’octubre, 

s’ha reparat i reforçat el sistema de protecció, en definitiva, és una obra de forta inversió i que s’està fent 

un gran esforç per portar-ho endavant el més aviat possible, gràcies, presidenta, i acceptem el prec. 

- El Sr. Font intervé de nou i diu: Gràcies, presidenta, m’ha explicat que són tres mesos en lloc de sis, 

però també ha dit que el dia després estaven fent obres de manteniment de millora traient totes les terres 

que van caure a les Planes, per tant, segueixen sent sis mesos, senyor conseller, llavors, el que nosaltres 

ens preguntem és si això hagués passat al centre de Sarrià o hagués passat a Bonanova, haguessin estat sis 

mesos amb els veïns angoixats al costat amb la casa a punt d’ensorrar-se?, realment creuen que l’actuació 

ha estat la correcta?, demanem, de veritat, màxima celeritat amb el tema. 

4.1.7 Del GMDJxCat: Que el govern municipal iniciï una campanya d’ocupació juvenil específica 

per a pal·liar els efectes negatius de la crisi econòmica derivada de la COVID19 entre els i les joves 

del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, com també que intensifiqui, a fi d’aquest objectiu, el servei 

d’assessorament laboral i el de dinamització laboral per joves de l’Espai Jove Casa Sagnier. 

- El formula el Sr. Baena, que intervé telemàticament i diu: Gràcies, la crisi del Covid-19 i la pandèmia 

ha tingut un impacte molt negatiu sobre la situació socioeconòmica de les persones i dels ciutadans més 

vulnerables de la nostra societat, la gent ha perdut la feina, ha vist reduït els seus ingressos i ha patit 

situacions d’emergència habitacional, però hi ha un col·lectiu normalment més invisible que també està 

patint aquesta crisi amb una alta intensitat, i aquest col·lectiu són els joves. De fet, segons el darrer anàlisi 

de l’Observatori de la Joventut de Catalunya, les persones joves són el col·lectiu generacional, són el 

col·lectiu social amb més dificultats econòmiques derivades de la pandèmia, i no és d’estranyar, ja que els 

joves del carrer, els joves de les escoles, els joves de les universitats d’aquest Districte han crescut en una 

concatenació de crisis econòmiques, segurament han treballat de contracte temporal en contracte temporal 

i segurament han canviat de pis compartit en pis compartit.  
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I aquesta situació de precarietat, aquesta situació d’incapacitat per realitzar el seu projecte de vida, per 

portar la vida que ells vulguin, desitgin i portar-la amb plenitud, és una de les conseqüències socials 

d’aquesta crisi que més hauria de preocupar el govern de la ciutat. Com sabran, a Sarrià - Sant Gervasi 

viuen més de vint mil persones joves en edat de treballar i en una situació d’emergència generacional, 

d’emergència social i econòmica per tants i tants joves, aquest conseller es pregunta què està fent el 

govern municipal per intentar posar remei i remuntar aquesta situació, què està fent fora del funcionament 

ordinari, fora dels serveis ordinaris per donar suport extra a les persones joves que tant ho necessiten, és 

per això que faig un prec perquè el govern municipal iniciï una campanya juvenil específica per pal·liar 

els efectes negatius de la crisi econòmica de la Covid-19 entre els joves del Districte de Sarrià - Sant 

Gervasi com també que intensifiqui a fi d’aquest objectiu el servei d’assessorament laboral i el de 

dinamització laboral per joves de l’Espai Jove Casa Sagnier, gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon la Sra. Martínez, que diu: Hola, bona nit, acceptem el prec, 

però de totes maneres volem puntualitzar vàries coses: El govern municipal ha treballat des del primer 

moment amb diferents respostes, en primer lloc, es va prioritzar mantenir l’atenció als joves durant l’estat 

d’alarma i els diferents dispositius d’inserció laboral i serveis d’assessorament social i laboral, i a adaptar-

se en temps rècord per seguir treballant de forma telemàtica.  

Des del Departament de Joventut municipal s’ha desplegat una atenció personalitzada per diferents canals 

digitals i l’oferiment d’activitats grupals sobre diferents temàtiques adaptades a les possibilitats de 

connectivitat dels joves, i també volem comentar que en paral·lel i per tal d’abordar l’estratègia de 

recuperació econòmica de Barcelona, s’ha posat en marxa el Centre de Coordinació de Resposta 

Econòmica (el CECORE), us podem passar més detall de tots aquests temes, però volia concretar un tema 

del CECORE, que s’ha estructurat amb vuit grups de treball sectorial i un d’aquests grups s’ha treballat 

des de l’equip d’ocupació de qualitat, que ha estat dut a terme un anàlisi de la situació actual i d’activitats, 

i ha treballat un catàleg de mesures a implementar en els propers mesos.  

En la línia dels treballs del grup d’ocupació de qualitat el passat 18 de maig es va reunir la comissió 

permanent de l’Estratègia d’Ocupació de Barcelona per tal de compartir la diagnosi d’evolució i impacte 

Covid-19 en el mercat laboral, aquesta proposta conté set línies i una d’elles precisament parla del foment 

d’ocupació juvenil, que és el Pla de foment d’ocupació juvenil de qualitat i també hi ha un Pla de xoc 

d’ocupació juvenil 2020-2021. Per altra banda, i per acabar, des del Departament de Joventut el 14 d’abril 

de 2020 es va posar en marxa un grup de treball sota el nom «La joventut no s’atura», amb la intenció 

d’identificar problemàtiques i de possibles accions i serveis  davant de la situació generada per la Covid-

19, i, com sabeu, s’ha realitzat aquest mes de setembre el Saló de l’Ocupació conjuntament amb 

BizBarcelona com a primer esdeveniment de ciutat en el marc del pla, on les persones joves han sigut la 

part principal i primordial, gràcies, i acceptem el prec. 

- El Sr. Baena intervé de nou i diu: Simplement agrair l’acceptació del prec i contextualitzar que veure i 

estar a favor, diguéssim, que en el Districte on més joves s’expulsa en habitatge i en futur i en opcions 

laborals, doncs es tingui ocupació i preocupació, però, en tot cas, insistir en la necessitat de fer campanyes 

perquè per molta feina que es faci, si al final no arriben a xarxes, no es comunica i no arriben a l’usuari, 

de poc serviran, i moltes gràcies per l’acceptació. 

4.2 Preguntes: 

4.2.1 Pregunta del GMDPPC: Quantes okupacions il·legals hi ha ara mateix a tot el Districte de 

Sarrià-Sant Gervasi? Demanem que la pregunta sigui contestada per escrit amb les ubicacions 

concretes dels immobles okupats per carrer i barri. 

- La formula el Sr. Martín, que diu: Sí, gràcies, presidenta, ràpidament, la pregunta textual és quantes 

okupacions il·legals hi ha ara mateix al Districte de Sarrià-Sant Gervasi?, i demanàvem que aquesta 

pregunta sigui contestada per escrit amb les ubicacions concretes dels immobles okupats per carrer i per 

barri, gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Navalón, que diu: Gràcies, senyora presidenta, 

conseller, la pregunta que ens fa era molt concreta, evidentment ja sap, com hem dit abans, el ferm 
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compromís que tenim a combatre l’okupació, tal com hem anunciat abans, degut que hi ha dades 

confidencials i evidentment vostè ja suposo que ho contemplava a la pregunta que ens deia que volia el 

material per escrit, li passaré la informació sense cap tipus de problema mitjançant el seu grup municipal i 

a vostè com a portaveu, gràcies. 

- El Sr. Martín intervé de nou i diu: Molt bé, li agraeixo, conseller. 

4.2.2 Pregunta del GMDBxCanvi: En quin estat es troba el procés de reobertura del tramvia blau? 

Hi ha data per reprendre la seva activitat? 

- La formula el Sr. Martínez, que intervé telemàticament i diu: Gràcies, senyora presidenta, ara ja fa més 

de dos anys que estem sense el nostre estimat tramvia blau i volíem preguntar al govern en quin estat es 

troba ara mateix el procés de reobertura del tramvia blau i si hi ha data per reprendre l’activitat, gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Sena, que diu: Gràcies, us podem dir que ara mateix el 

passat 19 de juliol va sortir a licitació el projecte per la remodelació integral del tramvia blau, que inclou 

la re urbanització de tota l’avinguda del Tibidabo, de la plaça Doctor Andreu i de la plaça Kennedy, i es 

rehabilitaran també les cotxeres i també els vehicles, excepte el vehicle número 2 (que es un vehicle 

històric de l’any 1901, que es conservarà íntegrament tal com està), perquè us feu una idea, la sortida, la 

licitació té un pressupost base de més enllà dels 600.000 euros, però el cost total del projecte són de 19 

milions d’euros, és a dir, és un projecte que ara surt a licitació i es tirarà endavant i esperem que ara 

mateix el que no tenim són terminis d’execució de l’obra i molt menys d’acabar-la, però sí que sabem que 

el projecte tira endavant i que TMB té aquesta voluntat.  

No sé si la càmera ho podrà reflectir, però hi ha un projecte que dibuixa tal com queda l’avinguda un cop 

acabada, i si us fixeu, hi ha unes voreres molt amples per als vianants, un carril de pujada i baixada per 

tramvia, només un carril per cotxes i un carril també per bicicletes, moltes gràcies. 

- El Sr. Martínez intervé de nou i diu: Res més, gràcies per la resposta. 

4.2.3 Del GMDJxCat: Quin és el capteniment del govern en relació al projecte de nova mobilitat i 

pacificació del nucli antic del barri de Sant Gervasi - La Bonanova pel que fa a passos immediats a 

seguir, calendari i actuacions a dur a terme? 

- La formula la Sra. Cantín, que intervé telemàticament i diu: En l’anterior mandat es va posar en marxa 

un procés participatiu molt interessant que estava conduït per experts per crear i per impulsar una nova 

mobilitat pel barri, per l’espai més antic del barri de Sant Gervasi. En aquest procés participatiu hi varen 

participar entitats, associacions de veïns, altres veïns a títol particular i comerços, i va durar al voluntat 

d’un any aproximadament. Tot aquest procés participatiu, aquesta feina que es va fer, es va presentar al 

març de 2019 en el darrer Consell de Barri donant per clausurat tota aquesta part que tenia amb la idea 

que els veïns poguessin decidir quines eren les coses que s’havien de canviar per tenir una mobilitat més 

tranquil·la en aquest espai de Sant Gervasi al voltant de Sant Gervasi de Cassoles. Bé, doncs fa de tot això 

un any i mig ben bé i encara no sabem res més d’aquest projecte, ens sembla que la dedicació que van 

tenir els veïns, tant amb expectatives com amb temps, doncs han de ser respostes ja d’alguna manera pel 

govern, i és per això que fem la pregunta següent: Quin és el capteniment del govern en relació al projecte 

de nova mobilitat i pacificació del nucli antic del barri de Sant Gervasi - La Bonanova pel que fa a passos 

immediats a seguir, calendari i actuacions a dur a terme?, gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Sena, que diu: Gràcies, presidenta, ara mateix podem 

dir que està prevista la redacció del projecte de la superilla de Sant Gervasi de Cassoles per al 2022 per un 

pressupost estimat d’uns 500.000 euros. En general, com podeu imaginar, tots els projectes de superilles 

han vist retallats els seus pressupostos i ara mateix en aquest mandat no està previst que puguem executar 

les obres de Sant Gervasi de Cassoles.  

Ara bé, hem de dir també que des del Districte i des de Casa Gran no s’ha renunciat a aquest projecte, que 

considerem que és molt necessari per al Districte i encara menys amb un context com el que tenim ara 

mateix, en què la necessitat de tenir un espai públic de qualitat pensant en les persones i on la salut està 
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per davant de qualsevol altre consideració, considerem que aquest projecte és molt important i per 

nosaltres, repeteixo, és prioritari. Ara mateix puc dir que s’està treballant amb les feines prèvies per 

aconseguir la redacció del projecte i poder-lo encarregar dintre del que ens permeti la situació econòmica 

per poder-lo executar el més aviat possible, i si tenim més informació o la situació millora, a lo millor 

podrem avançar esdeveniments, però ara mateixa la situació és aquesta, moltes gràcies. 

- La Sra. Cantín intervé de nou i diu: Moles gràcies per la resposta, gràcies, presidenta. 

4.3 Seguiment de proposicions i/o de precs/preguntes: 

4.3.1 Del GMDBxCanvi: Seguiment de prec acceptat pel govern del Districte durant el Plenari del 3 

de març: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, faci una revisió i estudi del estat de 

les voreres, passos de zebra i carrils bici propers a zones escolars. Alguns d’aquest punts a revisar 

son: - Carril bici del carrer Ganduxer, on no es respecta el sentit i resulta especialment perillós per 

la presència de l’entrada a l’escoa Teresianes. - Parc Josep Garí, hi ha manca d’un semàfor que 

permeti creuar el carrer a través d’un pas de zebra avui dia poc respectat en un espai amb elevada 

congestió. - Voreres de Passeig Sant Gervasi des de Carrer Císter fins Carrer Jesús i Maria. Es una 

vorera i cantonades estretes que generen situacions de perill, especialment durant la espera dels 

semàfors. Els tres punts que hem posat d’exemple adquireixen més urgència per trobar-se al costat 

de col·legis, parvularis, universitats, parcs infantils o escoles d’idiomes, entre d’altres equipaments 

destinats als més joves. 

- El formula el Sr. Martínez, que intervé telemàticament i diu: Gràcies, senyora presidenta, al Ple del 3 

de març, l’últim Ple pre pandèmia, vam presentar una proposta de pacificació d’entorns escolars, 

concretament parlàvem de les zones de Ganduxer i el seu carril bici, per ser proper al col·legi de les 

Teresianes, vam parlar del parc Josep Garí, que era una zona de molt trànsit, a la ronda, i vam parlar 

també de les voreres de passeig Sant Gervasi amb Císter i Jesús i Maria, llavors volíem preguntar com 

estava ara mateix aquest prec que es va acceptar per part del govern, gràcies. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Del Llano, que intervé telemàticament i diu: Responent 

una mica a una intervenció d’un conseller, ara no recordo de quin grup, que preguntava a què responien 

les prioritzacions de pacificacions d’entorns escolars que s’estan duent a terme i que tenen l’objectiu 

d’arribar a intervenir a una de cada tres escoles de tota la ciutat, és a dir, estem parlant que a finals de 

mandat podríem arribar a tenir entorns pacificats a unes dues-centes escoles de la ciutat, doncs els criteris 

per prioritzar-les són que hi hagi infants de zero a dotze anys i, per tant, de les etapes bressol, infantil i 

primària, la prioritat en escoles amb una alta contaminació ambiental, tant de l’aire com acústica, la 

prioritat d’escoles amb punts complicats de seguretat viària i també la quantitat d’infants en cada centre.  

Ara mateix s’ha intervingut en dues escoles, Infant Jesús i l’Escola Poeta Foix, que estan en entorns que 

compleixen completament els requisits que s’han comentat, i alhora s’han facilitat per tota la qüestió de la 

pandèmia uns espais exteriors a les escoles perquè puguin fer les seves activitats i les seves entrades i 

sortides del seu alumnat amb la major comoditat i seguretat possible, aquest és un procés que està en 

marxa, que està treballant-se i, com dic, l’objectiu és anar avançant en tots els entorns escolars durant tot 

el mandat.  

Per tant, en el proper 2021 continuarem intervenint en escoles i a poc a poc anirem intentant que hi hagi la 

pacificació màxima possible, i hem de tenir en compte que hi ha moltes escoles al Districte, que moltes 

tenen necessitats i que totes alhora és difícil abordar-ho, gràcies. 

- El Sr. Martínez intervé de nou i diu: Gràcies per la resposta, entenc les prioritats i les condicions per 

establir les prioritats però no sé, aquí vam presentar tres casos molt concrets que crec que encaixen 

bastant bé, i entenc que, per exemple, el procés de pacificació de l’entorn del passeig Sant Gervasi és 

complicat, però el tema del carril bici del carrer Ganduxer és un tema que es podria arreglar amb pocs 

recursos i que realment ajudaria molt, perquè és un perill aquest carril, llavors, bé, només dir això, 

gràcies. 
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- El Sr. Del Llano intervé de nou i diu: Volia fer un aclariment que m’he equivocat abans, he dit que hem 

intervingut a l’Escola Infant Jesús, ens referíem a l’Escola Pia del carrer Balmes. 

4.3.2 Del GMDCs: Seguimiento de ruego de grupo: Se requiere al gobierno municipal para que 

informe sobre las gestiones realizadas y el estado de ejecución del ruego aprobado en la sesión del 5 

de mayo de 2020: Que se provisione de una partida presupuestaria suficiente para hacer en la 

mayor brevedad un informe de actuaciones para solucionar los desprendimientos e inundaciones 

que se producen en los barrios de montaña con las lluvias y para la ejecución de las obras que se 

requieran según dicho informe. 

- El formula la Sra. Eladi, que intervé telemàticament, i diu: Gràcies, presidenta. Desde el grupo 

municipal de Ciudadanos llevamos al Consejo Plenario del pasado 5 de mayo el ruego del que ahora 

solicitamos su seguimiento. Tal como solicitan desde hace tiempo los vecinos de los barrios de montaña y 

más después de las lluvias de los principios de diciembre y las del 19 al 22 de abril, creemos que es 

necesario reservar una partida presupuestaria para hacer un informe de actuaciones, no solo las urgentes, 

sino un plan a largo plazo para solucionar los problemas estructurales por falta de inversión y empezar 

cuanto antes las obras de mejora, y queríamos saber cómo estaba este informe, si ya habían empezado a 

hacerlo, si ya lo tienen y cómo están las obras, gracias. 

- Per part del govern del Districte li respon el Sr. Navalón, que diu: Gràcies, regidora presidenta, 

consellera Eladi, com ja vam informar a l’últim Plenari el dia 21 de juliol, doncs allà vàrem detallar totes 

les actuacions que s’han fet, només dir que evidentment el 95 per cent de les incidències que van haver-hi 

es van resoldre en qüestió de dies, ara ens queden, com és sabut, la del Major del Rectoret i alguna més 

que són de gran valor i, com hem informat abans, són d’un important cost econòmic.  

Com li deia, el 95 per cent de les actuacions es van fer, es van treure les terres i les esllavissades que van 

ser múltiples als barris del Rectoret, el Mas Sauró, el Mas Guimbau i inclús van arribar a ficar a 

Vallvidrera i a la zona del Tibidabo, i es va actuar evidentment en clau d’emergència, el temporal Glòria 

ens havia deixat problemes anteriorment, però les pluges del mes d’abril van provocar encara més 

esllavissades i més situacions d’incidències, i, com li deia, la partida pressupostària l’hem anat gastant 

evidentment en aquestes actuacions amb un import elevat que ja vam detallar el dia 21 de juliol, ara ens 

estem dedicant, com he detallat abans amb el prec que m’han fet, justament amb el tema de Major del 

Rectoret, que és una de les nostres prioritats, i estem fent els estudis geotècnics ara mateix, aquest mes 

d’octubre, i estem preparant el pressupost per saber la quantia econòmica que tindrem de fer quan se 

sàpiga evidentment i això es porti cap endavant, nosaltres seguirem informant tant als plens, com als 

consells de barri, com als partits polítics, gràcies. 

- La Sra. Eladi intervé de nou i diu: Només agrair-li la resposta al senyor Navalón, i soc conscient que 

ell va estar molt implicat en el moment de les pluges i que sé que des del govern s’està treballant, moltes 

gràcies. 

Precs i preguntes: 

- La Sra. Parera diu que passem als precs i preguntes dels assistents, els formularé jo, que les tenim 

aquí, hem rebut un llistat important de preguntes, però degut que hi ha cinquanta-nou preguntes del total 

de les que hem rebut que fan referència al tema de la pacificació del carrer Lincoln entorn de l’Escola 

Lurdes, doncs les hem donades per agrupades, govern les ha llegides totes i farem que contestin, si us 

plau, si donen resposta a totes les preguntes vinculades a l’Escola Lurdes de forma conjunta, doncs ho 

agrairíem tots, gràcies. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Del Llano, i diu: Bé, es refereixen a una habilitació al 

carrer Lincoln perquè sigui un espai més pacificat a l’entorn de l’Escola Lurdes, actualment el carrer 

Lincoln ja es tanca al trànsit a les hores d’entrada i sortida de l’Escola Lurdes i està en estudi el tall de tot 

el carrer en el marc del programa «Protegim les escoles» per al curs 2020-2021, això suposarà una sèrie 

de modificacions al carrer que estan en estudi i a poc a poc, a mesura que avanci aquest desplegament del 

programa «Protegim les escoles» de cara a l’any vinent, anirem avançant en aquesta qüestió, gràcies. 
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- La Sra. Parera llegeix ara la pregunta formulada pel Sr. José Luis Lorente Alonso: “Des de 

l’Associació de Veïns de Can Rectoret volem preguntar com es troba el soterrament de la xarxa telefònica 

del carrer Bohemis, després de més de quatre anys creiem que el Districte no pot permetre la burla de 

Telefònica respecte al nostre barri, tant els veïns, els tècnics de l’Oficina de Collserola com el propi 

Ajuntament. Voldríem conèixer les inversions contractades pel Districte seguint les exigències de 

Telefònica per portar a terme el soterrament i que finalment no ha realitzat. Com és possible que (i d’això 

volem felicitar-nos) s’hagi soterrat el carrer Major de Rectoret que s’ha urbanitzat després?, els veïns del 

carrer Bohemis estan indignats amb aquest comportament, o no és una presa de pèl la quantitat de 

comunicacions, la sol·licitud de dades, les obres d’adequació realitzades pels particulars i finalment per 

res de res, això és una cosa  més que els eterns problemes amb les empreses de serveis, i, què dir de l’estat 

de les caixes de connexions?, fa més de dos mesos que es van trencar i no s’han reparat, les línies 

trencades pels camions i penjants, etcètera, realment una situació insostenible, i l’Oficina de Collserola 

coneix sobradament el problema”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Navalón, i diu: Gràcies, senyora presidenta, dir-li al 

senyor Lorente, com també ja sap, que totes les inversions que es fan al barri, no només al Rectoret, sinó 

a tots els barris de Sarrià, contemplen sempre, sempre que hi ha actuacions a la via, el soterrament de 

totes les línies, o sigui, l’Ajuntament ens gastem un munt de diners per fer les obres públiques per 

preparar que l’empresa privada de telecomunicacions fiqui la seva xarxa, però no podem obligar-la a 

ficar-la, és ella la que decideix quan. Vull dir que el que sí que li dic clarament és que qualsevol obra que 

es fa nosaltres fem la nostra part. Però el poder que tenim per obligar la companyia a complir-ho és 

relatiu, perquè és una companyia privada. Com ell bé diu, el carrer Major del Rectoret a l’última obra 

pública ho hem aconseguit govern gràcies a l’esforç de l’Oficina de Collserola i al seu director, en Pep 

Baró, que ha estat mediant amb al companyia Telefònica i amb els veïns juntament perquè es fes el 

soterrament de línies. Això és una activitat molt complicada i no ho aconseguim. I amb Bohemis portem, 

com sap i com bé diu, quasi quatre anys des de l’oficina intentant portar-ho a terme. Però li tinc de dir una 

cosa, li tinc de reconèixer que ens costa molt sortir-nos-en. No li puc dir més. Ja sap que aquesta és una 

pregunta, i jo ho assumeixo, que és una pregunta que sovint vostè ens porta aquí, però més esforç no 

podem fer. El que sí que li dic que nosaltres intentem obligar la companyia a fer-ho, a les obres antigues i 

a les obres noves, però que això és molt complicat amb les companyies telefòniques perquè són empreses 

privades. Si fos una empresa municipal, jo la podria obligar, el regidor podria obligar-la, però no és 

aquest cas. Amb lo qual l’únic que li puc dir és que el nostre compromís ferm des de l’Oficina de 

Collserola i des del Districte és intentar que qualsevol obra tingui línies soterrades, però ja li dic, ens 

costa molt sortir-nos-en, gràcies. 

- La Sra. Parera llegeix ara la pregunta formulada per l’Associació de Veïns del Barri Mas Guimbau: 

“Atesa la decebedora notícia de la no inclusió dels barris de les Planes de Barcelona Can Rectoret, Mas 

Sauró i Mas Guimbau Can Castellví en el Pla de barris i tenint en compte la gravíssima falta d’inversions 

durant els últims anys, creiem necessària la creació d’una partida especial d’inversions per tal de 

solucionar els problemes d’infraestructures que s’han anat descuidant i que ara ja s’han convertir en 

seriosos problemes quotidians per a totes les veïnes. La deixadesa en el manteniment i la no solució 

ràpida de problemes puntuals dona com a resultat un encariment en la reparació de les infraestructures 

malmeses. Les deficiències en les execucions de les obres públiques i la nul·la exigència per part de 

l’Administració en la qualitat de les mateixes dupliquen en molts casos els costos inicials. Tenint en 

compte que l’administració és la que hauria de vetllar per la bona gestió dels nostres impostos, ens sentim 

desemparats en les nostres necessitats com a ciutadans d’aquesta ciutat i ens veiem obligats que tot allò 

que fins ara demanàvem creient que seríem escoltats, exigir-ho als nostres representants municipals 

escollits democràticament per tots nosaltres”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Navalón, que diu: Bé, nosaltres som conscients de les 

mancances que hi han als barris muntanya i aquest és el compromís del govern, i el regidor ho ha dit en 

algun moment en aquest Plenari, el nostre esforç i la nostra línia d’actuació justament portar diners, i per 

això uns recursos als barris de muntanya. També parleu del Pla de barris, sí, sabem que no s’ha pogut 

entrar, però hem aconseguit que dins del Departament del Pla de barris, iniciar un estudi per avaluar totes 

les dades socials i socioeconòmiques dels nostres barris, dels barris de les Planes per intentar fer una 

aproximació diagnòstica del barri i detectar tant les mancances socials com també d’infraestructures, 
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aquesta és la línia a seguir, creiem que després d’aquest estudi i tinguem un diagnòstic ja afinat i 

focalitzat podrem dirigir els recursos cap allà.  

També aquest Districte i amb l’esforç del nostre regidor amb la sensibilitat cap a les Planes, també estem 

treballant en altres línies que és portar recursos, estem ara mateix també parlant amb Diputació de 

Barcelona per si és possible també portar també recursos per dignificar el barri. Sí que em toca dir una 

cosa i a vegades als polítics ens toca picar la realitat i tornar la ciutadania a la realitat, encara que això a 

vegades no agrada sentir. Però la situació actual d’incertesa social i econòmica no ens acompanya 

tampoc, i això ho tenim de dir. Ara mateix és difícil parlar i concretar inversions directament i 

acotadament, ja que dependrà del pressupost de la nostra ciutat i evidentment de l’evolució de l’economia 

de la nostra ciutat els propers mesos o inclús els propers anys, amb lo qual el matisar, el parlar 

d’inversions concretes és molt costós. Sí que li dic que el compromís d’aquest conseller i d’aquest govern 

i d’aquest regidor amb les Planes és total i penso que en la línia de comunicació i l’explicació de com 

s’està intentant aconseguir recursos i tots els esforços que s’estan fent es tenen de valorar, seguirem en la 

mateixa línia, som conscients d’això, gràcies. 

- La Sra. Parera llegeix ara la pregunta formulada per la Sra. Núria Crespo Trujillo: “Bona tarda, 

estaria bé que per la densitat de nens i nenes que creuen i la velocitat de baixada de cotxes des de plaça 

Borràs posar un semàfor a la cruïlla del carrer Margenat, muntanya, amb Via Augusta, Llobregat, moltes 

gràcies”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Sena, que diu: La veritat és que el Departament de 

Mobilitat no té constància que aquesta petició s’hagi fet abans del dia d’avui, el que farem és prendre nota 

i estudiar la situació, estudiar el trànsit i estudiar les dificultats que s’hi poden presentar i ja els ho farem 

saber, gràcies. 

- La Sra. Parera llegeix ara la pregunta formulada pel Sr. Carles Bolós Llinàs: “Bona tarda, de manera 

reiterada els veïns ens hem queixat que el carrer Avió Plus Ultra ha passat a ser un carrer tranquil a 

absorbir tot el trànsit del carrer Major de Sarrià després que aquest es fes peatonal. Ara al nostre carrer, 

Avió Plus Ultra, passen cotxes a altes velocitats per les nits, és un continu de cotxes i motos i contra 

direcció a totes hores, serveix om a estacionament, etcètera, això provoca perill als veïns, soroll, risc 

d’accidents, etcètera, és un tema que no s’arregla amb una patrulla de la Guàrdia Urbana passant-hi un 

cop al dia. Si es vol reduir tot això i les altes velocitats dels cotxes, s’han de posar uns badens, unes 

jardineres com a molts altres carrers de Sarrià i d’aquesta manera la gent circularà a velocitats reduïdes, 

no s’aparcarà i no anirà contra direcció, és molt demanar instal·lar elements dissuasius per evitar tot 

això?, aquest carrer malauradament era més tranquil fa trenta anys que ara, gràcies per la seva ajuda”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Sena, que diu: Sí, gràcies, el senyor Bolós ja va presentar 

una queixa similar al Plenari que vam fer al mes de juliol, la situació que ell comentava es va tractar a la 

Taula de Mobilitat de finals de juliol i la Guàrdia Urbana va informar que no hi havien incidències 

destacables ni pel que fa a l’augment de circulació al carrer Plus Ultra, ni que hagués crescut 

l’accidentalitat. Sí que és cert, i el senyor Bolós té raó, que en tot el període que va estar en obres el 

carrer gran de Sarrià per la seva re urbanització al convertir la part superior en plataforma única, sens 

dubte va augmentar el trànsit pel carrer Avió Plus Ultra, però sí que és veritat que creiem que després 

d’això més o menys ha tornat a la normalitat, creiem que potser hi ha un sentiment subjectiu d’increment 

de la circulació degut que el carrer de l’Avió Plus Ultra, després d’aquestes obres, ha quedat obert en tota 

la seva longitud, per tant, el carrer té més recorregut i és més fàcil que alguns conductors vegin que sigui 

una via que els proporciona algun tipus de drecera. Al senyor Bolós li podem dir que li hem passat 

informe a la Guàrdia Urbana i que estarà molt atenta a l’evolució del trànsit, però també a les infraccions 

que es produeixin i a l’increment de l’accidentalitat, moltes gràcies. 

- La Sra. Parera llegeix ara dues preguntes relacionades amb la mateixa qüestió: La primera, formulada 

per la Sra. Maria Cristina Sabaté Alturo: “Cuándo se sustituirán o se sustituirán los plataneros subida 

Guardia Urbana por avenida Foix que por suerte el día 3 de octubre no ocasionaron ninguna desgracia 

personal, pero cayó una rama de tamaño del árbol encima de una comunidad vecina?, ya tienen fotos, he 

adjuntado dos, puerta y seto destrozados, como no veo que hagan nada ni contesten, pregunto en el 

Pleno”. 
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I la segona pregunta, formulada pel Sr. Lluís Sanglas, de l’Associació de Veïns de Pedralbes: “Desde la 

Asociación solicitamos el mantenimiento adecuado del arbolado en el barrio más una poda estructural 

cada cierto tiempo que ayude a evitar la caída de los árboles sobre todo en épocas de lluvia y viento. Un 

claro ejemplo de que actualmente no se está manteniendo apropiadamente el arbolado que bordea el 

camino que da acceso a la Guardia Urbana de Sarrià junto al colegio Orlandai, los vecinos de la calle 

Enric Giménez han presentado ya varias quejas por árboles que invaden su comunidad y que incluso han 

llegado a caer en su jardín. Rogamos encarecidamente una rápida actuación para evitar males mayores, 

muchas gracias por su atención”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Sena, que diu: Gràcies, presidenta, el conseller Del 

Llano ja ha explicat en una intervenció anterior les dificultats i la ralentització de l’activitat de Parcs i 

Jardins a l’hora d’atendre la poda i la cura de bona part de l’arbrat de Barcelona durant tot el període de 

confinament, i hem de dir que som conscients de la necessitat que ens plantegen aquests dos veïns, la 

senyora Sabaté i el senyor Sanglas, i precisament ahir es va fer una actuació a la zona i es van podar 

bona part dels arbres, podem dir-los a tots dos que estiguin tranquils que això seguirà o que hem de tenir 

present que la natura és com el cabell, creix com vol i quan vol i aleshores a vegades ens trobem amb 

aquests problemes que creix d’una manera, diguem-ne, desordenada, però estem darrere del tema, gràcies. 

- La Sra. Parera llegeix ara la pregunta formulada pel Sr. Joan Gibernau Sucarrats: “Avui precisament 

es tractarà d’activitats i inversions dels eixos comercials, no veig res sobre el comerç de barri. Molt de la 

situació dels parcs i jardins i dels plans d’ocupació dels joves, però també hauríem d’insistir en els espais 

que no tenen, del problema dels okupes, que no és nou. Falten equipaments i en tenim de possibles i 

tancats, com tenim la línia 9 parada a casa nostra, quan no en altres ubicacions. Sé que no tot és fàcil i 

ràpid de resoldre i menys ara, però la gent del carrer voldria solucions palpables i menys propostes, que 

per molt constructives per part de tots els grups no es reflecteixen en la realitat. Insto a tots els grups a 

intentar aconseguir la realitat les seves encertades propostes i que no siguin comentaris d’un dia o sessió. 

I també al mateix Ajuntament perquè es recordi del nostre Districte, oblidat potser perquè no ens 

manifestem. Crec que som un Districte físicament privilegiat, però prou oblidat”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Batlle, que diu: Sí, és una reflexió de caràcter general, 

que agraïm, i el conjunt de consideracions que aquí es contenen, algunes d’elles han estat tractades en 

aquest mateix Consell Plenari i la pràctica totalitat en el decurs de la vida ordinària del Districte, de les 

seves organitzacions, dels òrgans de participació, i per descomptat en el treball diari dels diferents 

departaments del Districte, per tant, senyor Gibernau, li agraïm aquestes observacions, les tindrem en 

compte de cara a les nostres actuacions futures. 

- La Sra. Parera llegeix ara la pregunta formulada pel Sr. Damià Gibernet: “Davant l’enorme ressò que 

ha tingut l’expedient obert arran de les bèsties a Can Mandó, demano saber si he d’aturar la meva activitat 

o si veritablement hi ha interès que la pugui continuar i com”. 

Per part del govern del Districte li respon el Sr. Del Llano, que intervé telemàticament i diu: Bé, 

l’Ajuntament, en relació amb aquest tema, no ha presentat cap denúncia ni tampoc ha instat l’actuació 

dels Mossos d’Esquadra, que han actuat després d’haver detectat algunes irregularitats, no es tracta d’un 

assumpte relacionat directament amb les ordenances de l’Ajuntament, com s’ha suggerit a través dels 

mitjans de premsa, però, en canvi, des de l’Ajuntament sí que estem plenament interessats a promoure 

l’activitat ramadera i agrícola en l’àmbit del Parc Natural de Collserola i per això, com va dir el regidor 

Eloi Badia, estem treballant en un nou marc jurídic per impulsar aquestes activitats de manera compatible 

amb la protecció del parc natural segons el que estableix el seu Pla especial de protecció, es tracta d’un 

treball complex en què a més de l’Ajuntament hi ha implicades altres administracions, com l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona o la Generalitat, i des del Districte, a més, pròximament mantindrem reunions 

amb Ecologia Urbana per tractar aquesta qüestió i d’altres de relacionades.  

- La Sra. Parera diu: Moltes gràcies, finalitzades les preguntes, donaré la paraula al senyor Guivernau, 

avui hem conegut que abandona el Consell de Districte, serà substituït per un altre conseller que vindrà 

nou en el proper Ple, ho sento per vosaltres, jo hi surto guanyant, ja que me l’emporto jo a Casa Gran, ho 

lamento per vosaltres, perdeu una excel·lent persona, i, tot seguit, el senyor Guivernau diu: Molt 

ràpidament, avui ha estat el meu darrer Plenari, no volia acomiadar-me sense dir unes paraules a tots, ha 
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estat una oportunitat espectacular, he conegut la riquesa associativa i cultural del Districte, i he conegut 

persones espectaculars, vull tenir unes paraules, doncs això, pel regidor del Districte, pel regidor, pel 

Secretari, per la Gerent, pel Conseller Tècnic i per a tots els i les consellers i consellers i portaveus 

d’altres formacions polítiques amb les que comparteixo moltes de les preocupacions pel Districte, de tot 

cor volia dir-vos que he estat molt a gust en aquest Districte, que crec que sou unes grans persones i crec 

que es pot construir molt, el primer dia, quan vaig estrenar-me en aquest Plenari, vaig dir que volia ser 

pro positiu i constructiu, crec haver-ho estat i espero que d’alguna manera si he faltat algú alguna vegada, 

doncs li demano perdó, crec que he sigut força tolerant, diligent, o no sé com dir-ho, i res més, moltes 

gràcies a tots i espero que podem seguir construint coses junts, no marxaré del tot de Sarrià, seguiré 

recolzant el grup municipal de Barcelona pel Canvi al Districte, així que em veureu per aquí, ha estat un 

plaer, he après molt i és un autèntic luxe poder formar part d’aquest Districte i haver-lo conegut des 

d’aquest vessant. 

- El Sr. Batlle, diu: Si em permeteu, res, em sembla que represento el sentit unànime de tots els consellers 

de Districte, per agrair la feina que has fet, en lo personal he de dir que em va impressionar el conèixer-te 

en el Ple de constitució d’aquest Districte amb una brillant intervenció molt constructiva que vas fer i que 

has marcat el tarannà de la teva presència aquí entre nosaltres, com dius, continuaràs vinculat als treballs 

de l’Ajuntament, suposo que tindrem ocasió de veure’ns a la casa gran, envejo la presidenta del Consell 

perquè t’incorporarà en el seu equip en tant que actual portaveu del grup de Barcelona pel Canvi, i 

repeteixo que tinguis també molta sort, ara aquí t’he de dir que si no pagues la clàusula de recessió, no et 

deixarem marxar, no et donarem el transfer. 

- Per acabar, la Sra. Parera diu: Molt bé, perfecte, doncs acabem el Ple, moltes gràcies tots per la seva 

assistència, i aixeca la sessió a les 21.38 hores. 

Vist-i-plau  

El SECRETARI DEL CONSELL    LA REGIDORA-PRESIDENT DEL CONSELL 

 

 

 

    Ricard González i Soriano         Eva Parera Escrichs  
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