
 

 
 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

 

 
 

CONSELL PLENARI 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE DESEMBRE 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 de desembre 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 20 
d’octubre 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 18 d’octubre fins el 15 de desembre de 2022.  
 
2.1.2 Donar compte dels darrers canvis de consellers/es del Districte. 
 
2.1.3 Donar compte de la darrera resolució del regidor del Districte, d’1 de desembre de 2022,   
d’assignació del règim de dedicació dels 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 Integral de “La Rotonda”, avinguda del Tibidabo, 2-4, passeig de 
Sant Gervasi 51-53, carrer de Lleó XIII,1-3 (expedient núm. 21PL16864 de la Gerència d’Àrea 
d’Ecologia Urbana municipal). 
 
3.2 INFORMAR la sol·licitud de canvi de nom de la plaça de la Torre pel de plaça d’Antoni 
Tàpies, presentada per la família d’Antoni Tàpies, 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 INFORMAR la sol·licitud de nom del pas de Rosa Barba Casanovas a la passarel·la que 
travessa la capçalera del pantà de Vallvidrera, presentada pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, 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. 
  
3.4 INFORMAR sobre els pressupostos de l’Ajuntament per al 2023. 
 
3.5 INFORMAR sobre els pressupostos del Districte per al 2023. 
 
3.6 APROVAR els preus públics dels equipaments i dels centres cívics del Districte per al 2023. 
 
3.7 Proposició del GMDPPC: Instar el govern del districte, a reforçar totes les mesures necessàries 
per combatre l’incivisme a través de campanyes informatives escolars, campanyes de sensibilització 
i d’informació a la ciutadania, sancionant els comportaments incívics recurrents. De manera que els 
ciutadans prenguin consciència, que la seva col·laboració és fonamental per tenir un districte més 
cívic. 
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3.8 Proposició del GMBnComú: 1. Instar als Grups Municipals d’aquest districte a no reproduir mai 
discursos racistes i xenòfobs, estigmatitzadors i estereotipats, que atempten contra la dignitat de les 
persones i a evitar, especialment, ser altaveu d’aquests durant el període de pre-campanya ni durant 
la campanya electoral i a denunciar aquests discursos criminalitzadors i/o estigmatitzadors que es 
puguin produir. 2. Instar a les diverses entitats, associacions i col·lectius que participen dels debats 
en òrgans del districte a no reproduir ni fer d’altaveu d’aquests discursos, i a sumar-se al rebuig cap 
a aquelles conductes que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat de les persones. 3. Instar als 
càrrecs polítics que actuen en representació del districte en qualsevol dels seus òrgans i als 
representants d’entitats, associacions i col·lectius que hi participin a que vetllin perquè aquests 
espais siguin sempre i en tot moment respectuosos amb els drets humans on no hi hagi espai per la 
reproducció d’aquests discursos estigmatitzadors o que promouen l’odi o atemptin contra la dignitat 
de les persones que es puguin produir.  
 
3.9 Proposició del GMDValents: Que s’iniciï un pla d’actuació, per a presentar a les pròximes 
comissions consultives, que plantegi l’execució d’arranjament del carrer Enginyeria, la plaça de 
Compte de Sert i l’accés a Collserola pel Torrent de Maduixer, per millorar les voreres, il·luminació, 
accessos i plafons informatius. 
 
3.10 Proposició del GMPSC-Units per Avançar: El Plenari del Consell Municipal del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi, acorda: 1. Buscar un espai al Parc de Monterols o als voltants, que porti el nom 
de que la Sra. Manuela Gil Llopart, per retre-li homenatge i mantenir viva la memòria del seu llegat, 
així com a reconeixement a la seva tasca de conservació i de cessió de manera gratuïta de la finca a 
l´Ajuntament de Barcelona. 2. Instar a Nomenclàtor per la seva inclusió. 
 
3.11 Proposició del GMDCs: Que el Plenari del Districte insti el Govern de la ciutat que s’incloguin 
en la planificació de les “escoles protegides” per a l’any 2023 el nombre suficient d’escoles del 
Districte per a igualar, almenys, el mateix número de la mitjana de la resta de districtes per a reduir 
complicacions de seguretat viària, problemes de mobilitat en “hores puntes” (entrada i sortida 
d’escoles), l’alta contaminació de l’aire i acústica entre altres factors. 

3.12 Proposició del GMDERC-AM: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi acorda instar al govern del districte a: 1. Distribuir agents cívics a la zona tensionada durant 
les nits per tal de vetllar per una bona convivència entre persones usuàries, locals i veïnes i veïns . 2. 
Instal·lació de sonòmetres al carrer Tuset i confrontants i s ’avaluï el soroll d’oci nocturn. En cas que 
la mitjana dels dos dies més desfavorables de la setmana en el termini de dos mesos consecutius 
supera 3 dB(A), els valors límit d’immissió definits,  es pugui aprovar un pla específic d’acord amb la 
normativa vigent. 3. Implementar, en base als resultats obtinguts, les restriccions horàries de 
tancament a les botigues d’alimentació, des de les 22:00 hores fins les 7:00 hores del matí següent.  
4. Implementar un dispositiu de neteja específic de l ’espai públic en l’horari de tancament de les 
activitats permeses. 5. Revisar les llicències i els seus plans d’usos per mirar de descongestionar 
l’emplaçament i distribuir els locals d’oci nocturn. 6. Promocionar activitats d’oci i d’oci nocturn 
alternatiu com la cultura popular, l’associacionisme i les entitats de lleure del districte per tal 
incentivar un canvi de paradigma en l’oci de la nostra ciutat. 
 
3.13 Proposició del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: Que 
el govern municipal convoqui amb temps i forma tots els grups representats al Consell Plenari de 
Sarrià-Sant Gervasi a tots els actes de caràcter oficial i institucional que impulsi o organitzi el govern 
municipal al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.  
 
4. Part d’impuls i control:  
 
4.1 Precs: 
 
4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern del Districte i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, realitzin com 
més aviat millor, les tasques pertinents per tal de resoldre aquestes situacions.  
 
4.1.2 Del GMDValents: Que el govern del Districte inici el procés de planificació i execució 
d’arranjament de voreres i calçada del carrer Ravella al barri de Galvany.  
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4.1.3 Del GMDValents: Que govern del Districte apliqui de manera urgent mesures de control o 
limitació d’accés als carrers Sol i Padrís i Santa Magdalena Sofia, per millorar la seguretat dels 
carrers. 
 
4.1.4 Del GMDCs: Que el Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi es comprometi a instar a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a trobar una solució i implementar unes mesures 
per a reduir el soroll de pas dels trens per l’estació les Planes. 

4.1.5 Del GMDERC-AM: Que es procedeixi al canvi de sentit del Carrer Escipió entre el Carrer 
Ferran Puig i l’Avinguda República Argentina, deixant el carrer amb el sentit original, per tal d ’evitar 
la drecera que s’ha generat per anar de l’Av. República Argentina a la Ronda General Mitre i  així 
facilitar la sortida natural dels vehicles del barri cap a República Argentina.  
 
4.1.6 Del GMDJxCat: Que el govern municipal es comprometi a crear una Oficina dels Barris de 
Muntanya de Barcelona i que aquesta oficina estigui ubicada al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les 
Planes. 
 
4.2 Preguntes: 
 
4.2.1 Del GMDPPC: Quin ha estat el resultat concret després de 8 mesos d’implementació del pla, 
en els següents punts?: 1. Captures programades i elements de trampeig per reduir el nombre 
d’animals. 2. Posada en marxa polítiques d’informació, formació i sanció, amb la participació i 
implicació de la Guàrdia Urbana, dirigides a detectar i disminuir/eliminar l ’alimentació directa. 3. 
Protecció de contenidors d’escombraries. 
 
4.2.2 Del GMDCs: Ens podrien detallar com està el procés de negociació amb la propietat de la 
finca privada Can Raventós? Quins passos ha fet el Consistori, s’estan fent i es faran?  
 
4.2.3 Del GMDERC-AM: Per quina raó s’ha endarrerit el projecte de la pastura als barris de 
muntanya, quan es preveu la seva implementació i quines mesures contempla el govern per prevenir 
els incendis a Collserola i en quines dates les durà a terme? 
 
4.2.4 Del GMDJxCat: Quin nombre concret d’habitatges públics de l’Ajuntament de Barcelona s’han 
construït des de l’inici del mandat municipal ara fa més de tres anys al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi? 
 
4.3 Seguiments dels grups: 
 
4.3.1 Del GMDERC-AM: De la proposició aprovada al Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi en sessió ordinària el 23 de març de 2021: 1. Reactivar la línia de Nit Bus N10 abans 
d’acabar l’any 2021 per tornar a donar el servei essencial que les veïnes i veïns de Vallvidrera 
Tibidabo i Les Planes mereixen. 2. Ampliar la línia afegint-hi una parada, al voltant de passeig de la 
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. 
 
4.3.2 Del GMDJxCat: Del prec següent acceptat pel govern municipal en el Consell Plenari del 
Districte del 14 de juliol de 2022: Que el govern municipal faci efectiva la instal·lació urgent de la 
barana protectora per a l’accés pel carrer Anglí a l’escola Jesuïtes-Sant Ignasi de Sarrià per tal que 
estigui operativa per l’inici del curs escolar el proper dia 5 de setembre de 2022.  
 
Torn obert de paraules.  
 
EL SECRETARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE  
 
 
 
 
Ricard González i Soriano 
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