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CONSELL PLENARI 

 

              SESSIÓ ORDINÀRIA DE 5 DE MAIG DE 2020 
 
En nom de la regidora-presidenta del Consell del Districte, es convoca sessió ordinària no 
presencial per videoconferència del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, de 5 de 
maig de 2020 a partir de les 16.30 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 3 
de març de 2020. 

 
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, i de sol·licituds d’informes 
urbanístics i d’habitatges d’ús turístic no admesos a tràmit, des del 21 de febrer al 13 de març de 
2020. 
 
2.2 Informe del regidor del Districte. 

 

2.3 Informació específica sobre les afectacions de les pluges a l’àmbit de Collserola del 
Districte durant els dies 19 al 22 d’abril de 2020.   

 
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 acorda: 
Instar al govern municipal a convocar en el termini d’un mes  a grups polítics, organitzacions veïnals 
i demés entitats del districte, per tal de crear una grup de treball que elabori un document 
d’inversions prioritàries del districte perquè pugui ser elevades a la Taula de Ciutat l’Ajuntament de 
Barcelona. 
            
3.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 
govern del Districte es comprometi a impulsar, de forma activa, la formació i preparació de les 
nostres pimes i autònoms per a la digitalització i la venda a través d’internet, especialment els 
comerços de proximitat i, oferir ajuts a la seva transició digital, tot recolzant-se amb els programes 
de Barcelona Activa. 

 
3.3 Del GMDCs: Elaborar un Plan de Impulso y Reactivación Social y Económica del Distrito de 
Sarrià - Sant Gervasi, adaptado a las necesidades de los ciudadanos y de los sectores productivos 
afectados para minimizar el impacto negativo del COVID-19 sobre la situación social y la economía 
del Distrito, incluyendo el refuerzo de las ayudas para los sectores más afectados a) Que para la 
elaboración de este Plan se creará una Comisión específica y permanente sobre el COVID-19, 
compuesta por agentes económicos y sociales, el gobierno municipal y todos los grupos políticos 
que conforman el Consejo del Distrito, con el objetivo de establecer las líneas de actuación ante las 
necesidades de los colectivos que se han visto afectados por la pandemia, tales como los 
comerciantes, restauradores, etc. Que una vez se constituya la Comisión, a la mayor brevedad 
posible, se reunirá en un principio, como mínimo con carácter semanal, para elaborar el Plan 
mencionado con el objetivo de buscar el máximo consenso posible entre todos los agentes 
implicados. b) Que para realizar este Plan será necesario adaptar y reformular el Plan de Acción del 
Distrito (PAD), así como el Plan de Barrios y el Plan de Inversión Municipal (PIM), adaptándolos a la 
nueva situación surgida a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. c) Que este Plan, a 
través de su Comisión específica y permanente, establecerá, con el máximo consenso posible, las 
medidas necesarias en el ámbito social y económico, tales como: - Medidas sociales y sanitarias: 
prevención, desinfección de las calles, residencias, atención a personas mayores, colectivos 
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vulnerables y de riesgo, etc…, i - Medidas económicas: impuestos, tasas, precios públicos, 
bonificaciones, líneas de subvenciones, ayudas económicas directas, asesoramiento a los 
comerciantes, restauradores, etc. d) Que para la elaboración de este Plan de Impulso y Reactivación 
Social y Económica del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi y la consiguiente Comisión específica y 
permanente, se dotará una partida económica procedente del Fondo de Contingencia previsto en los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados para el ejercicio 2020. 

3.4 Del GMDERC-AM: El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
juntament amb les regidories competents: 1. Identifiquin i avaluïn juntament amb les associacions de 
comerciants, els establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència 
per la crisi del Covid19. 2. Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants que no 
han estat cobrant les quotes, cosa que n’amenaça la viabilitat i buscar, si escau, col·laboradors 
privats que les patrocinin. 3. Facin de mitjancers entre propietaris i llogaters per assegurar la 
continuïtat de l’activitat comercial. 4. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb 
la màxima celeritat atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius. 5. Creïn, juntament 
amb la regidoria competent, un mercat en línia del comerç de proximitat de la ciutat que en 
mantingui, la idiosincràsia, permeti arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no 
contaminant i econòmic. 6. Instin el govern municipal a implantar amb urgència la taxa d’ocupació de 
l’espai públic a les grans empreses de comerç electrònic bastat sobretot en el repartiment a domicili. 
 
3.5 Del GMDJxCat: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda instar al 
govern del Districte a: a) Crear de forma immediata, en coordinació amb la resta de districtes, una 
plataforma online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços i eixos del 
districte, que agrupi totes les iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el 
portal de referència del comerç de proximitat al districte. b) Dur a terme les accions 
d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que ho vulguin puguin adherir-se a 
aquesta plataforma de venda online. c) Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de 
donar a conèixer als veïns i veïnes del Districte que poden seguir comprant a domicili als comerços 
del seu barri. d) Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la 
compra d’EPI’s i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells establiments que 
tindran atenció al públic un cop puguin obrir. 
 
4. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de precs/preguntes): 

 
4.1 Precs:  
 
4.1.1 Del GMDPPC: Que el govern municipal tingui en compte la situació actual dels comerços del 
nostre districte i que plantegi accions de promoció a tots els eixos comercials de Sarrià - Sant 
Gervasi,  a més de promoure ajudes per a tots els restauradors del districte per tal de pal·liar la greu 
crisi que aquests col·lectius pateixen i les dificultats que tindran en el futur. 
 
4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi instal·li a la façana 
principal de la seu del Districte una placa en homenatge als veïns del Districte que van perdre la vida 
arrel de la crisi sanitària pel Covid-19 i en agraïment a tots els professionals sanitaris, forces i cossos 
de seguretat, treballadors del Districte i d’establiments de productes de primera necessitat, que 
durant els moments més greus van saber estar a l’alçada. 
 
4.1.3 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte garanteixi les subvencions i altres eines de 
suport per assegurar el manteniment del normal funcionament de les associacions i entitats socials i 
culturals sense ànim de lucre. 

4.1.4 Del GMDCs: Que desde el Distrito se inste al Parque de Atracciones del Tibidabo (PATSA), y 
a posibles partners energéticos y de iluminación colaboradores para que, mientras dure el Estado de 
Alarma, se iluminen todas las noches de manera especial alguna zona de dicho parque durante un 
intervalo limitado de tiempo como homenaje a todos los barceloneses. 
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4.1.5 Del GMDCs: Que se provisione de una partida presupuestaria suficiente para hacer en la 
mayor brevedad un informe de actuaciones para solucionar los desprendimientos e inundaciones 
que se producen en los barrios de montaña con las lluvias y para la ejecución de las obras que se 
requieran según dicho informe. 

4.1.6 Del GMDERC-AM: Que de forma immediata el govern del districte de forma posi en marxa una 
campanya de difusió a través de diversos mitjans i que inclogui, com a mínim, la distribució a totes 
les llars del districte, del tríptic que té editat l’Ajuntament de Barcelona on consta l’adreça de tots els 
Serveis Socials bàsics de la ciutat i les prestacions a què té dret la ciutadania. 

4.1.7 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte: 1. Acceleri la redacció i execució del projecte 
de carril bici per la Via Augusta. 2. Estableixi mesures per tal de garantir més espai per als vianants 
a les voreres i que les bicicletes puguin circular amb seguretat per la calçada. 
 
4.1.8 Del GMDJxCat: Que el districte de Sarrià - Sant Gervasi honori, en el format que cregui 
convenient a tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials durant l ’Estat d’alarma 
decretat per vèncer el Covid-19, entre ells treballadors/es sanitaris dels hospitals i CAP’s del 
districte, els i les professionals de residències i l’atenció domiciliària a les llars del districte així com 
als cossos d’emergències seguretat i prevenció, comerciants, treballadors dels mercats municipals 
del districte, treballadors socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat i a totes les xarxes veïnals 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que s’han unit en la lluita contra el covid-19. 
 
4.1.9 Del GMDJxCat: Que el govern municipal dissenyi un Pla d’adaptació del transport públic al 
desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats pròpies del Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi. Aquest pla haurà de contemplar entre d’altres les següents mesures: - 
Ampliació de l’horari de servei. - Ampliació del número de combois. - Augment de la freqüència de 
pas dels combois. - Solucions adaptades a la tipologia específica dels busos barris (mida del vehicle 
i distància de seguretat entre passatges, edat avançada usuaris...). - Personal auxiliar per ordenar i 
segregar  l’entrada de viatgers als combois. - Disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció dels 
viatgers (gel hidro-alcohòlic, mascaretes, guants....). 
 
4.2 Pregunta del GMDPPC: Quin és el nombre de persones contagiades pel Covid-19 al Districte, 
així com el nombre de morts? Quin és el nombre de persones contagiades en residències 
geriàtriques, així com el nombre de morts? 

 
4.3 Seguiment de proposició del GMDERC-AM: Que el govern del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi informi de l’estat de desenvolupament de la proposició aprovada al plenari del 22 d’octubre 
de 2019 amb el text següent: «Que en un termini de tres mesos el govern municipal de districte 

elabori un pla de dinamització de locals començant pel barri del Putxet - Farró per tal d’incentivar 

l’activitat comercial, econòmica i/o associativa al territori». 
 
5. Declaracions institucionals. 
 
Precs i preguntes dels assistents. 
 
EL SECRETARI DEL CONSELL  
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