Districte de Sarrià - Sant Gervasi

CONSELL PLENARI
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE DESEMBRE 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 21 de desembre de
2021 a partir de les 19.00 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 13
d’octubre 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 7 d’octubre de 2021 fins al 17 de desembre de
2021.
2.1.2 Donar compte dels darrers canvis de consellers del grup polític de BComú, i de la darrera
resolució del regidor del Districte, de 3 de novembre de 2021, de règim d’assignació i de dedicació
de les i dels conselleres i consellers del Districte, derivada d’aquests canvis.
2.2 Informe del regidor del Districte.
2.3 Mesura de govern relativa al full de ruta per a la reactivació econòmica de Sarrià - Sant
Gervasi 2021-2023.
3. Part decisòria:
3.1 INFORMAR sobre el nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.
3.2 INFORMAR sobre els pressupostos de l’Ajuntament per al 2022.
3.3 INFORMAR sobre els pressupostos del Districte per al 2022.
3.4 APROVAR els preus públics dels equipaments i dels centres cívics del Districte per al 2022.
3.5 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:
3.5.1 Del govern del Districte: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant
Gervasi, acorda: 1. Recolzar les sol·licituds de l’Associació de Veïns de Sarrià, de 14 de juliol de
2021, de propostes de denominacions de dos nous espais públics, posant el nom, per una banda, de
Mariano Messeguer, i, per altra, d’Angelina Trallero, a les dues noves places situades en uns nous
espais, sense nom, un cop aprovat el Pla especial urbanístic per a la construcció d’un edifici
d’habitatges, que ha motivat la re-urbanització de la zona B0750_PAU, entre la Via Augusta número
323 i els carrers d’Hort de la Vila número 19, i Salvador Mundi número 22. 2. Elevar dita proposició a
la Ponència del Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona, un cop aprovada pel Plenari del Consell
Municipal del Districte, per a la seva tramitació posterior i proposta a l’Alcaldia, si escau, d’aprovació
definitiva d’aquestes dues propostes de denominacions.
3.5.2 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acorda
instar al govern municipal a sol·licitar a Parcs i Jardins de Barcelona la planificació de les accions
pertinents per adaptar els parcs del Districte de tal manera que puguin ser totalment accessibles,
permetent la seva utilització, en particular, per part de infants amb diversitat funcional.
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3.5.3 Del GMDBxCanvi: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi,
acorda instar: 1. Al govern del Districte a posar en marxa una campanya informativa amb mitjans i
abast suficient per fer arribar als restauradors tota la informació relativa als tràmits per l’adaptació de
les seves terrasses a la calçada. 2. Al govern de la ciutat a millorar l’aspecte tècnic i visual de les
terrasses provisionals, eliminats els blocs de ciment “New Jersey”, per integrar-les en el paisatge
urbà.
3.5.4 Del GMDCs: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, acuerda
que desde el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi se inste al Consorci d’Educació de Barcelona a: 1.
Formar a direcciones de colegios y AMPAS en el protocolo de prevención, detección e intervención
contra el acoso y el ciberacoso entre iguales. 2. Que se permita a las AMPAS iniciar el protocolo
antiacoso y contactar con inspección de Educació. 3. Que Inspección del Departament d’Educació
se reuna con todas las partes implicadas en todo caso de acoso o ciberacoso.
3.5.5 Del GMDERC-AM: El govern del districte de Sarrià-Sant Gervasi es compromet a: 1. Fer una
anàlisi d’espais sense ús al barri. 2. Fer una anàlisi de les necessitats d’espais de les entitats
veïnals, socials i de cultura tradicional i popular del barri del Putxet - Farró. 3. Col·laborar en el re
impuls de l’Associació de Comerciants del Farró. 4. Presentar el resultat d’aquestes accions al
primer Consell de Barri del 2022.
3.5.6 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el govern
municipal presenti abans del proper Plenari un informe sobre la situació a tots i cadascun dels
espais ocupats de manera irregular al Districte de Sarrià - Sant Gervasi acompanyat d’un pla
d’actuació per resoldre cadascuna d’aquestes situacions, amb especial atenció tant pel que fa a
garantir la seguretat de tots els habitants de les finques en qüestió com pel que fa a l’atenció social
dels adults i els menors que habiten aquests locals.
4. Part d’impuls i control:
4.1 Precs:
4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern del Districte incrementi les mesures preventives i de coordinació
necessàries entre Serveis Socials i els cossos policials de la Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra per tal què els protocols d’actuació assegurin l’allotjament de les persones sense sostre
davant les properes onades de fred. Així com l’augment dels allotjaments hivernals d’urgència,
ateses les previsions de davallada de les temperatures.
4.1.2 Del GMDBxCanvi: 1. Que els Serveis Socials del Districte facin un estudi d’aquelles llars que
es troben en una situació d’emergència energètica, amb l’objectiu de garantir-ne el subministrament i
cobrir les necessitats bàsiques durant els mesos d’hivern. 2. Que s’augmentin les places al Districte
per acollir persones sense llar i que, en el marc de l’Operació Fred, els centres d’acollida estiguin
coordinats amb espais per a la vacunació de la COVID-19 i la grip per garantir la prevenció
d’aquestes malalties en aquest col·lectiu vulnerable. 3. Que el Districte, juntament amb les entitats
del tercer sector social, impulsi un pla d’actuació sostenible al llarg dels anys amb l’objectiu de
buscar solucions adequades i definitives per a les persones sense llar, i insti al govern municipal a
actualitzar el Pla de lluita contra el sensellarisme 2016-2020.
4.1.3 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte identifiqui quins són els parcs infantils que no es
troben adaptats en els nostres barris i que procedeixi a planificar les modificacions pertinents a fi
d’assolir aquesta adaptació, garantint la cobertura econòmica suficient per a atendre les
intervencions necessàries.
4.1.4 Del GMDCs: Que el Consell Plenari de Sarrià - Sant Gervasi es comprometi a mantenir i
vetllar pel bon estat i funcionament de tots els equipaments municipals (casals, centres cívics,
escoles bressols, biblioteques, centres esportius..) del Districte, i especialment pel Centre Cívic
Casa Orlandai degut a les seves condicions actuals.
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4.1.5 Del GMDCs: Que el Gobierno del Distrito inste al Gobierno de la ciudad a: 1. Revocar y dejar
sin efectos el acuerdo de suspensión aprobado por la Comisión de Gobierno en la sesión del 24 de
agosto de 2020, en cuanto al otorgamiento de licencias y la admisión de comunicaciones previas y
declaraciones responsables de inicio de actividades para la instalación y/o ampliación de ‘llars
compartides’ y prorrogado por la misma Comisión el 29 de enero de 2021. 2. Presentar en un plazo
de tres meses, un borrador de una nueva ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico y
‘llars compartides’ que incorpore criterios particulares, como limitaciones temporales y períodos
máximos de vigencia de las nuevas habitaciones y garantice la máxima seguridad jurídica y la
convivencia ciudadana. 3. Modificar el PEUAT antes de su aprobación definitiva, aceptando las
alegaciones formuladas que evitan la prohibición de iniciar o realizar esta actividad en nuestra
ciudad.
4.1.6 GMDJxCat: Que el govern municipal impulsi mesures per garantir una major seguretat en
l’entorn de l’escola Infant Jesús dels Jesuïtes de Sant Gervasi, incorporant els següents elements
com la creació d’un pas de zebra amb semàfor per vianants a l’altura de Travessera de Gràcia
número 77 (després de la intersecció amb Tuset); la senyalització d’entorn escolar pintada al pas de
zebra situat a l’altura de Travessera de Gràcia número 66; i la senyalització d’advertència de carril
bus de sentit invers pintada a calçada en tot el tram del carril bus de Travessera de Gràcia, entre
d’altres.
4.2 Preguntes:
4.2.1 Del GMDPPC: Quan té previst el govern del Districte fer la reparació de l’escala que comunica
el carrer de la Font del Mont amb el passatge del mateix nom, situada al barri de Vallvidrera, el
Tibidabo i les Planes?

4.2.2 Del GMDERC-AM: Quan és previst que el govern informi de les conclusions de l’estudi sobre
una possible permuta de l’edificabilitat de la parcel·la entre els carrers Bonaplata i Caponata (Can
Raventós) amb altres espais del barri de Sarrià?
4.2.3 Del GMDERC-AM: Quin import té pressupostat destinar el 2022 el govern del Districte al
manteniment de l’edifici del Centre Cívic Casa Orlandai?
4.2.4 GMDJxCat: Per quin motiu la reforma del carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça
Joaquim Folguera ha tornat a quedar fora del pressupost municipal per a l’any 2022?
4.3 Seguiment de proposicions, de precs i de preguntes:
4.3.1 Del GMDBxCanvi: Seguiment del prec acceptat pel govern del Districte en el Plenari del
20 de maig de 2021: Que el govern del Districte iniciï l’estudi per la instal·lació de tanques
protectores o d’elements de protecció adequats, per fer més segur l’entorn escolar de la plaça Benet
XV, a la confluència entre el carrer d’Anglí i la Ronda de Dalt i que estiguin llestos pel com ençament
del curs escolar 2021-2022, assegurant així la seguretat de famílies i infants.
4.3.2 Del GMDERC-AM: Seguiment de la proposició aprovada en el Plenari del 23 de març de
2021: El Districte de Sarrià - Sant Gervasi es compromet a: 1. Reactivar la línia de Nit Bus N10
abans d’acabar l’any per donar altre cop el servei essencial que les veïnes i veïns de Vallvidrera
Tibidabo i Les Planes mereixen. 2. Ampliar la línia N10 afegint-hi una parada, al voltant de Pg.
Bonanova - Via Augusta, que connecti el Nit Bus amb la xarxa de tota la ciutat. 3. Incorporar una
parada al barri del Peu del Funicular. 4. Augmentar la freqüència de pas del N10 i/o valorar que el
servei sigui amb la modalitat de bus a demanda.
4.3.3 Del GMDJxCat: Seguiment de la proposició aprovada en el Plenari del 20 de maig de
2021: 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 Dis tricte 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.
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5. Declaració institucional: El Consell Plenari de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Primer.-Felicitar el
Centre Excursionista de Gràcia per els seus 100 anys d’història, així com pel seu establiment i la
seva contribució associativa, cultural i patrimonial en el Districte de Sarrià - Sant Gervasi. Segon.Donar suport institucional a totes aquelles iniciatives i projectes que permetin i donin continuïtat a la
tasca desenvolupada per el Centre Excursionista de Gràcia al Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Torn obert de paraules.
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE
Ricard Gonzalez
Soriano - DNI
46219609M (AUT)
2021.12.15
18:59:08 +01'00'

Ricard González i Soriano

