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CONSELL PLENARI 

 
              SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE MARÇ DE 2022 

 

En nom de la regidora-presidenta del Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, es convoca 
sessió ordinària presencial i per videoconferència del Consell, de 29 de març de 2022 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 21 
de desembre 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 18 de desembre de 2021 fins al 24 de març de 
2022. 
 
2.1.2 Donar compte del decret d’Alcaldia de 20 de gener de 2022, prenent coneixement del canvi de 
denominació del Grup Municipal Valents, en atenció al canvi de nom del partit polític Barcelona pel 
Canvi. 
 
2.2 Informe del regidor del Districte. 
 
3. Part decisòria (proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell):  
 
3.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, rebutja la 
creació d’espais per celebrar botellots en el Districte, i acorda crear un Pla de xoc preventiu, que 
doni resposta integral a l’increment dels botellots i l’incivisme als nostres barris. 
 
3.2 Del GMDValents: 1. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) del Districte de Sarrià-Sant Gervasi un punt d’atenció especialitzat per a atendre a 
petits propietaris i veïns que sofreixen els problemes de l’okupació il·legal d’immobles, especialment 
les que són de caràcter delinqüencial. 2. Iniciar els treballs necessaris per a que l’aplicació mòbil 
“Barcelona a la Butxaca” incorpori un apartat que permeti als propietaris i veïns afectats per les 
okupacions, denunciar i informar ràpidament als cossos policials davant possibles intents de noves 
okupacions amb la finalitat de desallotjar de manera imminent i evitar l’okupació prolongada de 
l’immoble, i a serveis socials per tal de cercar una alternativa habitacional per les persones okupants 
i que presentin risc de vulnerabilitat. 3. Elaborar un cens de pisos i locals okupats il·legalment i que 
generen problemes de convivència o són de caràcter delinqüencial en el Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, que s’actualitzi trimestralment, per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions. 
4. Instar a la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels habitatges a les 
persones en risc d'exclusió social. 
 
3.3 Del GMDCs: 1. Que el gobierno del Distrito inicie de manera inmediata en el carril bici de la calle 
Bori i Fontestà, desde la calle Ganduxer hasta la calle Tenor Viñas, un estudio para ordenar, mejorar 
e instalar elementos de seguridad en su trazado, con especial mención a las intersecciones con 
otras vías. 2. Que se proceda a realizar un informe del estado de las aceras en este tramo para su 
posterior acondicionamiento.  
 
3.4 Del GMDERC-AM: El govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es compromet a: 1. Instal·lar 
dos semàfors al carrer Balmes per sota del carrer del Putxet i del carrer Francolí respectivament. 2. 
Fer una proposta de rutes alternatives a fomentar a partir dels resultats obtinguts de l ’anàlisi. 3. En 
paral·lel, establir de forma urgent mesures per protegir els vianants a la cruïlla dels carrers de Brusi 
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amb Sant Elies i Copèrnic respectivament així com també al tram del carrer Balmes entre els carres 
de Sant Elies i Copèrnic. 
 
3.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 1. Que la reforma 
del carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera sigui considerat un projecte 
prioritari del districte i que, en conseqüència, el govern municipal es comprometi a incloure ’l en els 
pressupostos de l’any 2023. 2. Que mentre no es puguin iniciar les obres de reforma del carrer, el 
govern municipal iniciï de manera urgent els tràmits per instal·lar nous passos de vianants en aquest 
tram del carrer Balmes i presenti en el termini de 3 mesos un pla d’actuació i un calendari. 
 
4. Part d’impuls i control: 
 
4.1 Precs:  
 
4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern del Districte prengui les mesures necessàries, tan aviat com 
sigui possible, per reparar o substituir els bancs trencats, podent oferir als nostres veïns un entorn 
segur als parcs i jardins del Districte. 
 
4.1.2 Del GMDValents: Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi faci un estudi per eliminar 
el carril bus de sentit contrari a Travessera de Gracia, des de el carrer Balmes fins al carrer Calvet.  

 

4.1.3 Del GMDValents: 1. Instar al govern del Districte a facilitar a tots els grups l’estudi de mobilitat 
i fer exposició pública quan s’iniciïn els processos participatius. 2. Que el govern del Districte exposi 
com aquesta “superilla” de la Bonanova afectarà a les principals vies urbanes que hauran d’absorbir 
una important part del tràfic rodat, carrers General Mitre, Balmes, Ganduxer i Passeig Bonanova. 3. 
Quines mesures es prendran per reduir els efectes i les inconveniències d’aquesta modificació 
urbanística i quines mesures concretes s’aplicaran per redistribuir el tràfic afectat. 
 
4.1.4 Del GMDCs: Que  desde  el gobierno del Distrito se inste a Patrimonio Artístico y Cultural del 
Ayuntamiento se inicie un estudio para colocar una escultura en la Rotonda de Bellesguard antes de 
que finalice este mandato. 
 
4.1.5 Del GMDCs: 1. Que el gobierno del Distrito aplique de forma inmediata un plan para 
incrementar los medios humanos y materiales para la vigilancia, prevención y eliminación de 
pintadas y grafitis del espacio público en zonas no autorizadas. 2. Que se revisen los protocolos de 
actuación con la finalidad de incrementar el número de sanciones y el cobro de las mismas, de 
manera que no queden impunes estas prácticas incívicas. 
 
4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi doni compte de l’estat 
en què es troba el projecte d’implantació del bus del barri de Galvany i Farró i els motius del seu 
retard a data de 29 de març del 2022. 
 
4.1.7 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi elabori i realitzi un 
projecte que reconsideri els passos de vianants i que contempli la instal·lació d’un paviment que 
doni continuïtat visual a les dues bandes de plaça Molina per tal que sigui més senzill, segur i 
coherent el pas dels vianants. 
 
4.1.8 Del GMDJxCat: Que el govern municipal del Districte prengui les mesures necessàries per 
restituir la cafeteria del centre cívic Vil·la Florida. 
 
4.1.9 Del GMDJxCat: 1. Que el govern municipal informi al Consell Plenari de: 1.1 Les accions de 
reforç en matèria de neteja que es duran a terme arrel de la posada en funcionament del Pla 
Cuidem Barcelona al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 1.2 Quants dels 350 punts de reforç de neteja 
que s’han anunciat a tota la ciutat corresponen al nostre districte amb informació detallada per 
barris. 1.3 Quants dels 70M€ de despesa addicional anunciada en matèria de neteja correspondran 
a despesa al nostre Districte. 2. Que el govern municipal lliuri tota aquesta informació per escrit, als 
grups municipals de amb representació al Plenari del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
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4.2 Preguntes:  
 
4.2.1 Del GMDPPC: Té previst el Districte de Sarrià-Sant Gervasi algun tipus d’actuació per donar 
resposta a l’acollida de refugiats ucraïnesos al nostre Districte, en coordinació amb altres 
administracions? 
 
4.3 Seguiment de proposicions, de precs i de preguntes:  
 
4.3.1 Del GMDValents: Seguiment del prec següent acceptat pel govern del Districte en el Plenari 
del 13 d’octubre de 2021: Que el govern del Districte inici de manera immediata i urgent, l’estudi dels 
problemes causats per la modificació del sentit de circulació del carrer Ramon Miquel i Planes i trobi 
una solució acord amb els usos i necessitats dels veïns. 
 
4.3.2 Del GMDERC-AM: Seguiment de la proposició següent aprovada en el Plenari del 20 de maig 
de 2021: El 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 al plenari de març del 2022. 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.  
 
4.3.3 Del GMDJxCat: Seguiment del prec següent acceptat pel govern del Districte en el Plenari del 
21 de desembre de 2021: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: Que el 
govern municipal impulsi mesures per garantir una major seguretat en l'entorn escolar 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.  
 
Torn obert de paraules. 
 
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE 
 
 
 
 

Ricard González i Soriano 
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