Districte de Sarrià - Sant Gervasi

CONSELL PLENARI
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE MAIG DE 2021
En nom de la regidora-presidenta del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, es convoca
sessió ordinària semi presencial i per videoconferència del Consell, de 20 de maig de 2021 a
partir de les 18.30 hores, en única convocatòria, per tractar dels assumptes indicats en l’ordre del
dia.
ORDRE DEL DIA
0. Donar la paraula prèviament a l’inici de la sessió als representants dels cinc grups de l’Institut
Menéndez i Pelayo per exposar i donar resposta a les sessions de retorn al Consell Plenari
del Districte del Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 23
de març de 2021.
2. Part informativa:
2.1 Despatx d’ofici:
2.1.1 Restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres menors, d’activitats,
comunicats i assabentats d’obra i d’activitats, des del 17 de març al 12 de maig de 2021.
2.1.2 Donar compte dels darrers decrets d’Alcaldia de 8 i de 30 d’abril de 2021, respectivament, de
nomenaments de les noves conselleres i consellers del Districte, senyor Antonio Verdera Puntí (del
grup del PPC), per una banda, i de les/els senyores/s Maria Mercedes Escofet Sala i Javier Edrosa
Pérez (del grup de Cs), per altra.
2.2 Donar compte de la suspensió potestativa de les anomenades black kitchen (expedient
21PL16835 de la Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona).
2.3 Informe del regidor del Districte.
3. Part decisòria:
3.1 APROVAR les propostes de concessió de les medalles d’honor de Barcelona 2021 a proposta
del Consell del Districte.
3.2 INFORMAR la sol·licitud de canvi de nom de la Rotonda de Bellesguard per la Rotonda de
l’Abat Oliba presentada per la Universitat Abat Oliba CEU, i DONAR TRASLLAT de l’informe emès
pel Consell Plenari del Districte a la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, per a la
continuació del procediment administratiu corresponent.
3.3 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:
3.3.1 Del GMDBComú-E: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda: Que el
govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi convoqui un procés participatiu per decidir el
nom del futur equipament de la plaça de Sarrià, de tal manera que s’organitzin un seguit de trobades
delimitades i en un temps concret, per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la
ciutadania i el mateix govern del Districte a fi d’atorgar-li nom a aquest equipament tan sentit i
esperat al barri.
3.3.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda: 1.
Presentar un informe, abans del Plenari del mes d’octubre, amb l’estat en que es troben els grans
projectes de Districte i el calendari previst per a la seva execució. 2. Crear la comissió de seguiment
“Grans projectes de districte” amb els grups de l’oposició per avaluar els avenços en els diferents
projectes i la seva adequació als plans previstos, tant en terminis com en cost final d’execució. Tant
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l’informe com la comissió de seguiment haurien d’abordar, com a mínim, els següents projectes de
Districte: Biblioteca de Sarrià, Tramvia Blau, Finca Muñoz Ramonet, Carril Bici de la Via Augusta,
Mercat de Vallvidrera, Mercat de les Tres Torres, Mercat de Galvany i Escola Bressol a les Tres
Torres.
3.3.3 Del GMDPSC-UNITS: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda:
APROVAR la denominació “Biblioteca Sarrià - J.V. Foix” del futur equipament de la Biblioteca de la
plaça de Sarrià.
3.3.4 Del GMDCs: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda: Que el
gobierno municipal ponga los medios necesarios para que la Biblioteca Clarà pueda estar abierta de
lunes a sábado mañana y tarde.

3.3.5 Del GMDERC-AM: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi es compromet a:
1. Realitzar conjuntament amb el districte de Les Corts un estudi de mobilitat a la zona de les
escoles i instituts dels entorns de la Ronda de Dalt. 2. Presentar aquest estudi al Consell Plenari en
un termini de sis mesos. 3. Presentar propostes i mesures que el govern implantarà fins a finals de
mandat per millorar la mobilitat en aquesta zona d’ambdós districtes i per conscienciar a l’alumnat i
les famílies de la importància d’utilitzar el transport públic o formes de transport més sostenibles.
3.3.6 Del GMDJxCat: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda: Que el
govern municipal convoqui abans del proper Plenari una reunió amb veïns, entitats i grups polítics
del Districte on també hi assisteixin tècnics informàtics i de participació de l’Ajuntament de Barcelona
per abordar tant des del punt de vista tècnic com organitzatiu la situació de la participació al Districte
de Sarrià - Sant Gervasi i per solucionar els nombrosos i diversos problemes que han sorgit durant
aquest darrer any i que clarament han dificultat la participació dels veïns i veïnes als òrgans del
Districte.
4. Part d’impuls i control:
4.1 Precs:
4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern del Districte posi en marxa un pla concret de seguretat, amb una
resposta immediata, per a la prevenció d’aquestes actuacions d’ocupació al barri del Putxet i el
Farró, a fi de proporcionar una seguretat real als veïns.
4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte faci novament presencials els òrgans de
participació del districte com la audiència pública, els consells de barri, plenaris i les comissions
consultives, utilitzant els espais mes apropiats per desenvolupar la activitat fent c ompliment de totes
les mesures de seguretat sanitària.
4.1.3 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte instal·li, en un termini de dos mesos, tanques
protectores per fer mes segur l’entorn escolar de la plaça Benet XV, a la confluència entre el carrer
d’Anglí i la Ronda de d’alt, assegurant així la seguretat de famílies i infants.
4.1.4 Del GMDCs: Que se inste a Parques y Jardines para que repongan cuanto antes los árboles
que han cortado o muerto en el distrito y tapen los alcorques vacíos.
4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte, juntament amb l’àrea corresponent de
l’Ajuntament de Barcelona, dugui a terme les accions suficients i necessàries per tal que es pugui fer
efectiu el dret a la participació de les veïnes i els veïns així com les entitats en tots els òrgans de
participació.
4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el govern de districte es comprometi a buscar la forma de facilitar
l’accés a entitats d’educació en el lleure als Centres Cívics i altres equipaments fora d’horari
d’obertura i/o busqui alternatives que els permeti fer la seva activitat i emmagatzemar o accedir al
seu material.
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4.1.7 Del GMDJxCat: Que el govern municipal iniciï en el termini de tres mesos un Taula de Treball
per abordar la problemàtica de l’atur juvenil al Districte, en la qual hi participin els equipaments i el
punt d’informació juvenil del districte, les Universitats i centres de Formació Professional ubicades a
Sarrià - Sant Gervasi, representants de Barcelona Activa i entitats empresarials, amb l’objectiu
d’identificar oportunitats, generar sinergies i coordinar actuacions i campanyes per fomentar la
contractació de persones joves al Districte.
4.1.8 Del GMDJxCat: Que el govern municipal del Districte convoqui amb urgència el Consell de la
Dona per tal de posar en marxa els mecanismes establerts en el seu reglament de tal manera que
l’any 2021 es pugui atorgar la Medalla de la Dona i seguir així amb una tradició de 25 anys del
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
4.2 Preguntes:
4.2.1 Del GMDPPC: El projecte de l’equipament de primera acollida per a persones sense llar,
ubicat al carrer Cïster número 20, contempla la inclusió de “Menors estrangers no acompanyats”
(MENA) a les seves instal·lacions?
4.2.2 Del GMDCs: ¿En qué estado se encuentra actualmente el equipamiento situado en la calle
Cister? En el caso de que no se haya hecho, ¿Tiene previsto el Gobierno Municipal ejecutar las
obras necesarias para adecuar este equipamiento?
4.3 Seguiment de proposicions, de precs i de preguntes:
4.3.1 Seguiment del GMDJxCat de la proposició següents aprovada pel Consell del Districte
de 12 de desembre de 2020: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que
el govern municipal del districte de Sarrià - Sant Gervasi dugui a terme, amb la col·laboració de
veïns; entitats i comerços del districte, una auditoria pública sobre la situació al dis tricte en matèria
de neteja i manteniment de l’espai públic i que en el proper plenari del mes de març es presentin els
resultats d’aquesta auditoria i les línies d’actuació a seguir per a donar solució als problemes que
s’hi identifiquin.
Torn obert de paraules.
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