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CONSELL PLENARI 
 

              SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE JULIOL 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 19 de juliol 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  
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 20 
de maig 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 13 de maig al 16 de juliol de 2021. 
 
2.1.2 Donar compte del document actualitzat del cartipàs del mandat, al mes de maig de 2021, 
derivat dels darrers nomenaments d’enguany de les noves conselleres i consellers del Districte. 
 
2.2 Informe del regidor del Districte. 
 
2.3 Noves promocions d’habitatge assequible a les vores de la Via Augusta.  
 
2.4 Informació sobre l’estat d’execució de la mesura de govern presentada en el Consell 
Plenari ordinari del Districte de 22 d’octubre de 2019 relativa al Pla de mesures preventives a 
les addicions entre joves i adolescents. 

 
3. Part decisòria:  
 
3.1 INFORMAR la sol·licitud de canvi de denominació de la drecera de Vallvidrera per drecera de 
Rosa Barba Casanovas, 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. 
 
3.2 INFORMAR la denominació de la plaça de Gabriel García Márquez per a l’emplaçament de 
l’espai a l’entrada del Centre Cívic Casal de Sàrria, a l’interior dels Jardins de Vil·la Cecília, 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 GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda 
instar al govern municipal a incrementar la vigilància per al compliment de la Ordenança de 
circulació de vianants i vehicles, en particular al que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP) de 
diverses característiques, al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, amb l’objectiu de prevenir accidents i 
protegir a aquells sectors de la població més vulnerables.  
       
3.3.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte faci les gestions necessàries per què es realitzi 
una ampliació de la zona infantil del parc de la plaça de Ferran Casablancas. 
 
3.3.3 Del GMDCs: 1. Que el govern faci un estudi d’enclavaments del Districte on sigui idoni i 
possible tècnicament la instal·lació de recintes o parcs de cal·listènia el més complets possible i amb 
sòl de cautxú, accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i que serveixin per a potenciar 
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aquesta disciplina esportiva. 2. Que fruit d’aquest estudi, es procedeixi a la instal·lació d’aquests 
circuits de cal·listènia i que estiguin disponibles per al seu ús en el 2023. 3. Que es realitzin accions 
de comunicació amb l’objectiu d’augmentar el coneixement d’aquest esport en el  nostre Districte. 
 
3.3.4 Del GMDERC-AM: El govern del Districte de Sarrià- Sant Gervasi districte es compromet a: 1. 
Donar compte de les mesures urgents i excepcionals de protecció del patrimoni arquitectònic i verd 
sol·licitades pel municipal d’ERC de l’octubre del 2020. 2. Crear en el termini d’un mes una taula de 
patrimoni amb persones expertes de diversos àmbits, entitats, veïnat i representats dels grups 
municipals. 3. Convocar la taula amb almenys una periodicitat trimestral. 4. Concebre la taula de 
patrimoni com un espai on fer seguiment de les accions per protegir el patrimoni dels barris de Sarrià 
- Sant Gervasi i on posar en comú el coneixement d’elements patrimonials.  
 
3.3.5 Del GMDJxCat:  El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 
govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el govern municipal i la societat municipal Foment de 
Ciutat impulsin les partides pressupostàries oportunes per tal de fer front a les inversions urgents 
que necessiten els barris de muntanya del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a presentar abans del 
proper Plenari de Districte un pla d’inversions específic per als barris de muntanya de Sarrià - Sant 
Gervasi.  
 
4. Part d’impuls i control: 

 
4.1 Precs:  
 
4.1.1 Del GMDPPC: Que es dignifiqui el record de l’Estadi del RCD Espanyol en els terrenys de 
Sarrià, substituint la placa actual per una de més qualitat i en una posició preferent, o es creï un 
espai de record com a reconeixement de la ciutat a l’Espanyol, que va jugar durant 74 anys en 
aquest lloc, en consideració a la història de la ciutat de Barcelona, del nostre Districte i per respecte 
al Club i a la memòria de totes aquelles persones que formen i han format part d’aquesta entitat.    
 
4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte iniciï una campanya informativa sobre 
ocupacions il·legals, per conscienciar als veïns dels problemes de seguretat al Districte i puguin 
prendre mesures i precaucions en el cas de deixar vuits els seus immobles per un llarg període de 
temps. 
 
4.1.3 Del GMDCs: Que el Consell Plenari de Sarrià - Sant Gervasi revisi i realitzi un estudi-
seguiment de les inversions propostes a la legislatura passada i les actuacions presents i futures al 
barri de Les Tres Torres al costat de les associacions de veïns, de comerciants i amb els grups 
polítics representats en aquest Districte, i realitzar posteriorment els canvis necessaris segons les 
conclusions extretes d’aquest estudi-seguiment. 
 
4.1.4 Del GMDERC-AM: Que el govern de Districte permeti que els jardins de Can Ponsic siguin 
considerats una extensió del pati de l’Escola Orlandai durant les hores d’esbarjo, tant del matí, de 
10:30 a 11:30h, com de tarda 13:00 a 15:00h. 
 
4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern de Districte es comprometi a: 1. Millorar, abans de l’inici de 
curs 2021-2022, l’horari de la línia de bus 128 per tal de facilitar que les famílies puguin usar la xarxa 
de transport públic per arribar a l’escola. 2. Canviar la línia de bus 128 per tal de que tingui una 
parada davant o el més a prop possible del Casal de Barri de Can Rectoret (carrer de la Via Làctia, 
4). 

4.1.6 Del GMDJxCat:  Que el govern municipal del Districte convoqui abans del proper Plenari una 
sessió del Consell de Seguretat de Sarrià - Sant Gervasi on s’hi tracti de manera específica les 
actuacions per fer front a aquest increment dels robatoris amb violència i a la problemàtica 
especialment greu al Districte de Sarrià - Sant Gervasi com son els robatoris a domicilis. 
 
4.1.7 Del GMDJxCat:  Que el govern municipal  encarregui i publiqui un estudi sobre l’impacte de la 
Covid19 al comerç i la restauració al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, el posi a disposició d’entitats i 
ciutadania, i on s’analitzi principalment el següent: 1. Nombre d’establiments tancats arran de la 
pandèmia. 2. Motius del tancament. 3. Previsió de reobertura o si es tracta d’un tancament definitiu. 
4. Nombre d’establiments en risc de tancament o amb baixa viabilitat. 5. Nombre de treballadors 
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afectats pel tancament d’establiments comercials arran de la pandèmia. 6. Resultats de l’impacte 
segmentats per barris i per eixos comercials del Districte. 7. Resultats de l’impacte segmentats per 
sectors i tipologies d’establiments.  
 
4.2 Preguntes:  
 
4.2.1 Del GMDPPC: És coneixedor el govern del Districte i els responsables de l’Institut Municipal 
de Parcs i Jardins de l’estat en què es troba l’accés als Jardins de Can Sentmenat des de la 
confluència del carrer del Desert i el passeig de Santa Eulàlia, i quines mesures i en quin període de 
temps planifiquen tenir-la resolta?  
 
4.2.2 Del GMDCs: Amb quins criteris s’estan retirant els blocs de formigó al Districte? Quins terminis 
estan previstos per a retirar tots els blocs de formigó al Districte? I quina alternativa s’està donant a 
la retirada d’aquest blocs?  
 
4.3 Seguiment de proposicions, de precs i de preguntes: 
 

4.3.1 De la proposició del GMDBxCanvi acceptada pel govern del Districte en el Plenari del 17 
de desembre de 2020: Que el govern del Districte insti a l’àrea d’Educació i a la d’Habitatge a 
redactar un projecte per el solar del carrer Dalmases, 63 de propietat municipal, que faci compatible 
la construcció d’habitatge social de lloguer assequible (inclosa l’arquitectura efímera, coneguda com 
APROP) i la ubicació d’una escola bressol als baixos de la finca. Que el govern del Districte iniciï 
una campanya informativa sobre  
 
4.3.2 Del prec del GMDERC-AM acceptat pel govern del Districte durant el Plenari del 7 de 
juliol de 2020: Que el govern del Districte presenti en el termini de tres mesos un calendari 
d’implantació del bus del barri del Farró i de Galvany.  
 

4.3.3 De la proposició del GMDJxCat aprovada en el Plenari del 23 de març de 2021: Que el 
govern municipal continuï la feina iniciada amb l’Estudi de Paisatge Urbà del Farró i dugui a terme 
els estudis corresponents per a tots els barris del Districte de Sarrià - Sant Gervasi com a base per a 
poder protegir degudament el nostre patrimoni artístic, arquitectònic i natural.  
 

Torn obert de paraules. 
 
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE 
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