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CONSELL PLENARI 

 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 D’OCTUBRE 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 20 d’octubre 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 14 
de juliol de 2022.  
 
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 12 de juliol fins el 17 d’octubre 2022.  
 
2.1.2 Donar compte dels darrers canvis de consellers/es del Districte. 
 
2.2 Informe del regidor del Districte. 
 
3. Part decisòria (informes, propostes i proposicions/declaracions de grup dels grups polítics 
del Consell):  
 
3.1 INFORMAR el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat a l’avinguda 
J.V. Foix, 103-109 (expedient 22PL16915 Àrea Ecologia, Urbanisme i Mobilitat municipal). 
 
3.2 Proposició del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
acorda instar el govern del Districte a instal·lar una comissaria conjunta de Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana amb caràcter permanent, al barri de Vallvidrera el Tibidabo i les Planes, per a la 
recepció de denúncies i vigilància local dels Barris de Muntanya. 
 
3.3 Proposició del GMDValents: Que s’iniciï un procés d’escolta i diàleg amb veïns i comerciants 
de les places Wagner i Llongueras, per a presentar abans del pròxim Consell Plenari del Districte un 
plantejament d’arranjament, que resolgui tots els problemes i incidències d’aquestes places. 
 
3.4 Proposició del GMDCs: El Pleno del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, acuerda: 1. Implementar 
un nuevo plan de seguridad para proteger a los ciudadanos, con las siguientes medidas: -
Incremento de los efectivos de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana en Sarrià-Sant Gervasi, de 
forma inmediata. - Aumento de la presencia de la Guardia Urbana en los puntos y franjas horarias 
más conflictivas, incluidas las zonas escolares. - Implementar una mejora del alumbrado público en 
calles, parques y jardines del Distrito que lo necesiten, evitando espacios inseguros, en especial 
para las mujeres y menores víctimas de abusos de carácter sexual. - Creación de una oficina contra 
la ocupación ilegal, para asesorar a los vecinos que lo requieran. Aplicar un protocolo eficaz frente a 
la okupación ilegal. - Instar al gobierno de la ciudad a cumplir y hacer cumplir las ordenanzas 
municipales de civismo y la legislación vigente relacionada con la seguridad y los espacios públicos.  
2. Para la elaboración de este Plan de Seguridad, se dotará de partida económica en los 
presupuestos de 2023 y, para actuaciones urgentes en 2022, de partida económica procedente del 
Fondo de Contingencia previsto en los actuales presupuestos.  

 
3.5 Proposició del GMDERC-AM: Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi insti TMB a 
revisar el recorregut i els horaris de la línia de bus 131 per tal que el servei respongui millor a les 
necessitats del veïnat del barri del Putxet. 



 

 
 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

 

 
3.6 Proposició del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: Que 
el govern municipal convoqui abans del proper Plenari una comissió de seguiment amb veïns, 
entitats i grups polítics del districte on s ’hi exposi en quin punt es troba el projecte de recuperació del 
Tramvia Blau i de reforma dels entorns de l’avinguda del Tibidabo i la plaça Kennedy i serveixi per 
impulsar aquest projecte de tal manera que es puguin iniciar les obres durant l ’any 2023.  
 
4. Part d’impuls i control:  
 
4.1 Precs:  
 
4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern del Districte faciliti la consolidació de les terrasses ampliades de 
forma extraordinària durant la pandèmia, aplicant totes les mesures necessàries per resoldre 
aquesta situació, tot ajudant els nostres restauradors a poder mantenir les seves empreses i els llocs 
de treball que elles generen. 
 
4.1.2 Del GMDValents: Que es faci un recompte de les places de motos disponibles al Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi i s’habilitin noves places de motos per cobrir la demanda i necessitats dels 
usuaris i concretament instal·lant noves places de motos al carrer Ramon Miquel i Planes, sense 
treure llocs d’aparcament de cotxes. 
 
4.1.3 Del GMDValents: Que el govern del Districte presenti en les pròximes comissions consultives 
tots els plans urbanístics que té respecte al Tramvia Blau, aclarint quins són els terminis d’actuació i 
de quina forma tornarà a circular el tramvia. En el cas que no existeixin aquests plans, que es faci 
públic i el govern del districte aclareixi públicament si el tramvia blau tornarà a circular pels carrers 
del Districte. 
 
4.1.4 Del GMDCs: Que el Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi es comprometi a instar a TMB per 
que s’ampliïn les línies del bus 118 i 128, que es millori l’estat de les seves parades i que es recuperi 
el bus de nit que es va retirar durant la pandèmia de la COVID-19. 
 
4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern municipal convoqui el Consell de Salut per traçar una 
estratègia per crear més xarxa al Districte en matèria de salut pública i comunitària.  
 
4.1.6 Del GMDJxCat: Que el govern municipal expliqui en quin punt es troben els tràmits per fer 
efectiu el soterrament de cablejat elèctric als diversos barris del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i 
que faci valdre el seu pes institucional i la seva condició de gran client de les companyies de serveis 
per tal que s’acceleri el soterrament de cables al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
 
4.1.7 Del GMDJxCat: Que el govern municipal presenti en el proper Plenari del mes de març de 
2023 una auditoria d’espais emblemàtics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi que determini quins 
son els que es troben en mal estat de neteja i manteniment per tal de procedir a fer-hi una actuació 
especial. 
 
4.2 Preguntes:  
 
4.2.1 Del GMDPPC: Quina ha sigut la recaptació de la taxa reguladora del servei de recollida de 
residus municipals generats en els domicilis particulars per l ’any 2020 i exercicis successius al 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi? En quin termini es produirà el retorn d’aquests cobraments 
indeguts als veïns del Districte? 
 
4.2.2 Del GMDCs: Com posaran remei als temes de neteja esmentats al barri de Sarrià i als barris 
de muntanya? És a dir, quines solucions a curt termini tenen previstes? I a mig-llarg termini? 
 
4.2.3 Del GMDERC-AM: Quin grau de difusió s’ha fet del Banc de Recursos entre les entitats de 
Sarrià-Sant Gervasi i quantes sol·licituds i cessions s ’han realitzat des de la seva creació? 
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4.3 Seguiments dels grups: 
 
4.3.1 Del GMDValents: Seguiment de la proposició aprovada pel Consell Plenari del Districte 
del 29 de març de 2022: 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. 
 
4.3.2 Del GMDERC-AM: Seguiment de la proposició aprovada pel Consell Plenari del Districte 
del 19 de juliol de 2021: 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. 
 
Torn obert de paraules.  
 
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE  
 
 
 
Ricard González i Soriano 
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