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CONSELL PLENARI 
 

              SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE JULIOL DE 2020 
 
En nom de la regidora-presidenta del Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, es convoca 
sessió ordinària semi presencial i per videoconferència del Consell, de 7 de juliol de 2020 a 
partir de les 17.00 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 5 
de maig 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 14 de març al 19 de juny de 
2020. 
 
2.2 Donar compte del decret d’Alcaldia, de 28 de maig de 2020, de nomenament de la Ima. Sra. 
Maria Buhigas i San José, del grup municipal d’ERC, com a regidora adscrita al Districte, en 
substitució de l’Im. Sr. Jordi Castellana i Gamisans.  
 
2.3 Informe del regidor del Districte. 

 
3. Part decisòria:  
 
3.1 INFORMAR l’expedient 20PL16768 de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat municipal, de 
Modificació del Pla Especial Urbanístic de determinació del tipus i ordenació de l’equipament situat 
al carrer de Can Ràbia número 7-9. 
 
3.2 INFORMAR l’expedient de convocatòria pública de concessió d’habitatges de lloguer d’hpo a la  
Via Augusta número 401-403.  
 
3.3 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:  
 
3.3.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda 
Instar al Govern Municipal a acordar l´aprovació i execució , en el termini d´un mes, d´un pla 
especial de reforç dels serveis de neteja i manteniment.  El pla tindrà per objectiu la recuperació del 
districte al seu aspecte previ al decret de l´estat d´alarma, per tal d´aconseguir un bon nivell de 
qualitat de neteja de Sarrià-Sant Gervasi i d´un correcte manteniment de tots els parcs i les zones 
verdes. 
 
3.3.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda que el 
govern del Districte es comprometi a impulsar, de forma activa, una campanya d’informació i suport, 
tant per a comerços com per a famílies, explicant totes les ajudes de que poden disposar en la seva 
situació. 
 
3.3.3 Del GMDCs: Que desde esta Regiduría se inste al Gobierno de la ciudad para que finalice un 
censo de edificios con amianto en la mayor brevedad posible, no escudándose en la pandemia, y 
que una vez tengamos el mismo calendarice y redacte un Plan de eliminación del amianto del 
Distrito en el plazo de seis para cumplir lo establecido por el Parlamento Europeo y que el Distrito de 
Sarrià - Sant Gervasi esté libre de amianto el 1 de enero de 2028.  
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3.3.4 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte emprengui mesures per: 1. Consolidar i 
potenciar la xarxa d’ESS de Sarrià - Sant Gervasi. 2. Donar a conèixer les iniciatives locals en 
aquest àmbit i realitzar campanyes de promoció d’ESS. 3. Acompanyar les noves iniciatives que 
sorgeixin als nostres barris i posar a disposició recursos i infraestructures per tal que creixi la xarxa 
d’ESS del nostre Districte. 
 
3.3.5 Del GMDJxCat: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 
govern municipal del Districte posi en marxa abans del proper Plenari un grup de treball per a la 
represa on, a més a més dels grups polítics, hi participin també entitats i institucions del Districte 
d’àmbits com el sanitari, el social, l’educatiu, el comercial o el veïnal per tal de debatre la situació al 
districte després d’aquests mesos de confinament, compartir coneixements i posar sobre la taula 
propostes que ajudin a impulsar el Districte de Sarrià - Sant Gervasi en aquesta etapa de represa 
que ara comença. 
 
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 analitzi les tanques protectores de la Via Augusta 
entre la plaça Borràs i el carrer de Dolors Montserdà (amdós cantons) i insti a  instal·lar de noves 
amb l’alçada de seguretat corresponent per tal de garantir la seguretat de vianants, motoristes i 
ciclistes.  
 
4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte proposi instal·lar una placa en algun indret de 
Sarrià, preferiblement a la plaça de Sarrià al costat de la futura biblioteca, en homenatge a Carlos 
Ruiz Zafón, que serveixi per inspirar futures vocacions literàries entre els joves del Districte. 
 
4.1.3 Del GMDCs: Que se inste a Parques y Jardines para que cumpla el horario de apertura y/o 
cierre de los parques del Distrito.  
 
4.1.4 Del GMDCs: Que se inste al Gobierno del Distrito a que incremente la vigilancia en la zona de 
CINESA DIAGONAL y sus aledaños en las que se han incrementado los robos con violencia. 

4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern del Districte presenti en el termini de tres mesos un 
calendari d’implantació del bus del barri del Farró i de Galvany.  
 
4.1.6 Del GMDJxCat: Que el govern municipal del Districte presenti en el termini de 6 mesos un pla 
per a la moto a Sarrià - Sant Gervasi, que per un costat traslladi al nostre Districte les mesures 
generals incloses en el pla de la moto de ciutat i que, per altra banda, reculli totes les actuacions 
específiques a dur a terme al nostre districte per tal que es garanteixi una circulació segura per part 
de les motos i els espais d’aparcament regulat necessaris per donar cabuda al gran nombre de 
motos que hi ha al nostre Districte. 
                                                                                                      
4.1.7 Del GMDJxCat: Que el govern municipal ens informi, el més aviat possible, quines son  les 
mesures i el protocol de prevenció d’incendis previst al Parc Natural de Collserola, i en concret als 
barris de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, a fi d’evitar situacions de risc i perill  pels veïns i 
veïnes de la zona i entorns, així com garantir la preservació de la muntanya.  
 
4.2 Preguntes:  
 
4.2.1 Pregunta del GMDPPC: Per què novament Sarrià-Sant Gervasi queda a la cua i vàrem ser el 
darrer districte en obrir biblioteques? 
 
4.2.2 Pregunta del GMDBxCanvi: En quin estat es troba el projecte de la Biblioteca de Sarrià i quin 
és el calendari previst per a la seva execució? 
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4.2.3 Pregunta del GMDERC-AM: Quines activitats per a la gent gran té previstes el govern del 
Districte per a la temporada d’estiu?  
 
4.3 Seguiment de proposició del GMDJxCat de la proposició aprovada en el Consell Plenari 
de 5 de maig de 2020: El Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda instar al 
govern del Districte a: 1. 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. 2. Dur a terme les accions 
d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta 
plataforma de venda online. 3. 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. 4. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la compra 
d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells establiments que tindran 
atenció al públic un cop puguin obrir. 
 
EL SECRETARI DEL CONSELL  
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