
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELL PLENARI 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE FEBRER DE 2023 
 
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 7 de febrer de 2023 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 
desembre de 2022. 

 
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 16 de desembre de 2022 al 3 de 
febrer de 2023. 

 

2.2 Informe de  fina l  de  mandat (regidor del Districte). 
 

3. Part decisòria (informes, propostes i proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del 
Consell): 

 
3.1 Modificació del Pla Especial Urbanístic de la Clínica de la Sagrada Família  (expedient 

22PL16939 d’Urbanisme). 
 

3.2 Pla de millora urbana per a l’ordenació de l’àmbit situat a l’entorn del passatge Saumell i el 
carrer Joan Orpí (expedient 21PL16883 d’Urbanisme). 

 
3.3 Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’àmbit del Centre de Recerca Biomèdica i 

parcel·la veïna, ubicats al carrer Teodor Roviralta de Barcelona (expedient 22PL16938 
d’Urbanisme). 

 
3.4 Pla especial urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat de Barcelona  

(expedient 22PL16919 d’Urbanisme). 
 
3.5 Pla especial urbanístic per a la regulació de l ’equipament esportiu situat al carrer Román 

Macaya, 11 (expedient 21PL16871 d’Urbanisme). 
 
3.6 APROVAR les propostes de concessió de les medalles d’honor de Barcelona 2023 a proposta 

del Consell del Districte.  
 

3.7 Proposicions dels grups del Consell: 
 
3.7.1 Del grup del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
acorda instar el govern del Districte, a que s’impulsin les mesures plantejades en el futur Pla Director, 
que recollirà les obres del Parc del Castell de l’Oreneta, amb el major consens veïnal possible. 
 
3.7.2 Proposició del GMDValents: Que el govern del Districte iniciï les mesures pertinents per 
facilitar la denuncia dels fets delictius al Districte, apropant l’administració i l’atenció policial al ciutadà. 
Amb una millora de l’accessibilitat als cossos policials i fent una campanya animant a denunciar els 
fets delictius al Districte.  
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3.7.3 Proposició del GMDCs: Que el Plenari del Districte, de manera urgent, revisi amb l’Àrea de 
Mobilitat de l’Ajuntament i amb la Guàrdia Urbana aquest punt negre per a buscar una solució i 
implementar-la el mes aviat possible i que el creuament entre el carrer Ganduxer i l’avinguda Diagonal 
per fi sigui un creuament segur. 

3.7.4 Proposició del GMDERC-AM: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi acorda instar al govern del Districte a: 1. Reforçar la publicitat del Bus de Barri Farró-Galvany 
mitjançant em bustiades i cartells informatius en establiments concorreguts com farmàcies, 
supermercats, escoles i altres espais de la zona. 2. Moure la parada 3826 del carrer Descartes a un 
lloc que faci més accessible el Centre Cívic, per exemple, al carrer Freixa amb el carrer Castelló. 3. 
Moure la parada 3829 al mateix carrer Pàdua però abans de la intersecció amb el carrer Saragossa. 

3.7.5 Proposició del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 
Denunciar que el Districte de Sarrià-Sant Gervasi acaba aquest mandat municipal com a Districte 
amb menys inversió de tot el conjunt de la ciutat de Barcelona, amb els efectes negatius que aquest  
fet suposa sobre aspectes fonamentals com ara la seguretat, la disponibilitat d’habitatge públic, la 
construcció d’infraestructures essencials o la dotació d’equipament. 
 
4. Part d’impuls i control: 

 
4.1 Precs: 

 
4.1.1 Del grup del GMDPPC: Que el govern del Districte o els responsables pertinents, prenguin les 
mesures necessàries per evitar que l’encreuament del carrer de Ganduxer, amb l’avinguda 
Diagonal es continuïn produint accidents de trànsit, com els ocorreguts darrerament.  

 
4.1.2 Del GMDValents: Que el govern del Districte estudiï mesures de seguretat i millores de 
visibilitat, així com la revisió dels actuals semàfors i senyalitzacions al carrer Ganduxer i l’avinguda  
Diagonal. Que les resolucions d’aquest estudi puguin ser executades en el termini d’un mes a partir 
de l’aprovació d’aquest prec. 
 
4.1.3 Del GMDValents: La creació d’un nou consell sectorial al Districte, centrat en les famílies amb 
fills per que puguin participar de manera activa en les funcions pròpies d’aquests consells.  
 
4.1.4 Del GMDCs: Que el Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi es comprometi a escoltar als veïns i 
veïnes i a fer el canvis oportuns i més adients d’ubicació dels contenidors nous de residus, sempre 
que sigui possible, per a satisfer la necessitats del veïnat i acabin de instal·lar els nous contenidors al 
lloc on esta previst que es situïn. 
 
4.1.5 Del GMDERC-AM: Que es procedeixi a la instal·lació d’elements que obligui als vehicles a 
disminuir la velocitat per tal de prevenir accidents reforçant, sobretot, la cruïlla del carrer del Camp 
amb plaça Adrià i el carrer Prats de Molló. 
 
4.1.6 Prec del GMDJxCat: Que el govern municipal expliqui quina és la situació i el calendari previst 
per als equipaments que es troben en processos urbanístics o d’obres o d’adequació iniciats, com són 
els casos de la finca Muñoz Ramonet, la Casa Tosquella, la biblioteca de Sarrià o la finca de Can 
Ferrer, entre d’altres. 
 

4.2 Preguntes: 
 
4.2.1 Del grup del GMDPPC: Quants habitatges socials s’han lliurat durant aquest mandat per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, a gent jove, persones grans i famílies en situació de vulnerabilitat del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi? 
 
4.2.2 Del GMDCs: Ens podrien detallar amb quins recursos econòmics i materials compten pels 
usuaris dels refugis climàtics? I quantes persones estan fent ús d’aquests 9 refugis climàtics per fer 
front al fred a Sarrià - Sant Gervasi? 
 
4.2.3 Del GMDERC-AM: Quines accions està desenvolupant el govern del Districte per resoldre les 
contradiccions del Consistori sobre el passatge Lucà? Té previst el govern del Districte iniciar un 
procediment civil per reivindicar la titularitat pública de l’esmentat passatge?  
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4.2.4 Del GMDJxCat: Quines mesures concretes ha pres el govern municipal durant els darrers anys 
per tal d’evitar que els porcs senglars puguin accedir a la brossa dels contenidors dels barris de 
muntanya de Sarrià-Sant Gervasi? 
 
Torn obert de paraules. 

 
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE  

 
 
 
 
Ricard González i Soriano 
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