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CONSELL PLENARI 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 D’OCTUBRE 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 22 d’octubre de 2020 a 
partir de les 18.00 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 7 
de juliol 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, des del 20 de juny al 13 d’octubre 
de 2020. 
 
2.2 Donar compte del cessament de la Ima. Sra. Maria Buhigas i San José, del grup municipal 
d’ERC, com a regidora adscrita al Districte. 
 
2.3 Informe del regidor del Districte. 
 
2.4 Mesura de govern relativa a la commemoració del centenari de l’agregació de Sarrià a  
Barcelona. 

 
3. Part decisòria:  
 
3.1 INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la creació d’un 
equipament i la catalogació de l’antic Hotel Buenos Aires situat al carrer Mont d’Orsà núm. 31-33 
(expedient 20PL16789 de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat municipal).  
 
3.2 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:  
 
3.2.1 Del GMDPPC: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 
Instar al Govern Municipal a acordar l’aprovació i execució d’un pla especial de festes de Nadal a 
tots els eixos comercials de Sarrià-Sant Gervasi.  El pla tindrà per objectiu promocionar tots els 
nostres eixos comercials durant la època de Nadal. 
 
3.2.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 
govern del districte es comprometi a mantenir l’àrea d’aparcament lliure dins del districte i que les 
zones frontereres del Carrer Isaac Newton i voltants (carrers Balsareny, Jesús i Maria, Vista Bella...), 
recentment convertides en àrea verda, torni a convertir-se en àrea d’aparcament lliure.  
 
3.2.3 Del GMDCs: 1. El Consejo Plenario del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi acuerda elaborar un 
Plan de actuación contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin de prevenir, detectar y evitar la 
okupación  ilegal de inmuebles o de aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de 
actuación que pueda servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la 
mayor brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles okupados: a) Poner en 
marcha las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la convivencia vecinales 
afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones de 
vecinos y entidades del Distrito y los grupos políticos con representación en el Distrito. b) Reforzar 
de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en el Distrito de Sarrià - Sant 
Gervasi, incrementando la plantilla de agentes destinados al Distrito, así como emitir instrucciones a 
la Guardia Urbana de tolerancia cero con la okupación. c) Que, en cumplimiento de lo establecido en 
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la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a 
cabo las acciones necesarias para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre sus 
bienes inmuebles.  2. Que para la elaboración de este Plan contra la okupación ilegal de viviendas 
en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi, se dotará, si fuere necesario, una partida económica 
procedente del Fondo de Contingencia previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona 
aprobados para el ejercicio 2020. 
 
3.2.4 Del GMDERC-AM: Que en el termini de tres mesos el govern municipal del districte posi en 
marxa un procés participatiu a través del qual les veïnes i els veïns recullin demandes i necessitats 
en relació al Parc del Putxet i les places i jardins del turó i, juntament amb el govern municipal de 
districte i la resta de grups polítics, determinin els usos dels diversos espais i estableixin actuacions 
a dur a terme amb el calendari corresponent. 
 
3.2.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el govern 
municipal del districte de Sarrià - Sant Gervasi organitzi abans del proper plenari una sessió 
informativa on hi siguin convocats tots els grups polítics, associacions de veïns i entitats del districte 
per informar sobre la nova situació pressupostària al districte de Sarrià - Sant Gervasi i quins efectes 
tindrà aquesta nova situació sobre les activitats i inversions previstes al nostre districte. 
 
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 els parcs públics i jardins de tot el districte i 
insti a Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona a arreglar-los i a realitzar un seguiment més 
exhaustiu  per tal que els veïns de Sarrià - Sant Gervasi puguin gaudir d´uns jardins públics i uns 
parcs de qualitat. 
 

4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi realitzi totes les 
accions necessàries per ampliar l’horari d’obertura del parc de Muñoz Ramonet, que actualment 
tanca a les 17h. 
 
4.1.3 Del GMDCs: Que a todos los vecinos de Sarrià que están participando en el proyecto “porta a 
porta” se les bonifique esta nueva tasa de residuos. 
 
4.1.4 Del GMDCs: Que antes de la celebración del próximo Pleno de Distrito se inicien las reuniones 
y mesas de trabajo del Pacto del Distrito de Sarrià - Sant Gervasi. 
 
4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern de districte insti les àrees competents de l’Ajuntament de 
Barcelona a prendre mesures urgents i excepcionals de protecció del patrimoni arquitectònic i verd 
per tal d’evitar-ne la pèrdua mentre es revisen i s’inventarien els elements patrimonials no catalogats 
perquè posteriorment, si escau, es protegeixin permanentment. 
 
4.1.6 Del GMDERC-AM:  Que el govern del districte informi amb detall dels motius pels quals encara 
no s’ha dut a terme els treballs per arranjar el carrer Major del Rectoret, tallat des del mes d ’abril, i 
es comprometi a reparar l’esvoranc provocat per les pluges de la primavera amb la màxima celeritat. 
 
4.1.7 Del GMDJxCat: Que el govern municipal iniciï una campanya d’ocupació juvenil específica per 
a pal·liar els efectes negatius de la crisi econòmica derivada de la COVID19 entre els i les joves del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi, com també que intensifiqui, a fi d’aquest objectiu, el servei 
d’assessorament laboral i el de dinamització laboral per joves de l’Espai Jove Casa Sagnier. 
 
4.2 Preguntes:  
 
4.2.1 Del GMDPPC: Quantes okupacions il·legals hi ha ara mateix a tot el districte de Sarrià-Sant 
Gervasi? Demanem que la pregunta sigui contestada per escrit amb les ubicacions concretes dels 
immobles okupats per carrer i barri.  
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4.2.2 Del GMDBxCanvi: En quin estat es troba el procés de reobertura del tramvia blau? Hi ha data 
per reprendre la seva activitat? 
 
4.2.3 Del GMDJxCat: Quin és el capteniment del govern en relació al projecte de nova mobilitat i 
pacificació del nucli antic del barri de Sant Gervasi  - La Bonanova pel que fa a passos immediats a 
seguir, calendari i actuacions a dur a terme? 
 
4.3 Seguiment de proposicions i/o de precs/preguntes: 
 
4.3.1 Del GMDBxCanvi: Seguiment de prec acceptat pel govern del Districte durant el Plenari del 3 
de març: Que el Govern del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, faci una revisió i estudi del estat de 
les voreres, passos de zebra i carrils bici propers a zones escolars. Alguns d’aquest punts a revisar 
son: - Carril bici del carrer Ganduxer, on no es respecta el sentit i resulta especialment perillós per la 
presència de l’entrada a l’escoa Teresianes. - Parc Josep Garí, hi ha manca d’un semàfor que 
permeti creuar el carrer a través d’un pas de zebra avui dia poc respectat en un espai amb elevada 
congestió. - Voreres de Passeig Sant Gervasi des de Carrer Císter fins Carrer Jesús i Maria. Es una 
vorera i cantonades estretes que generen situacions de perill, especialment durant la espera dels 
semàfors. Els tres punts que hem posat d’exemple adquireixen més urgència per trobar-se al costat 
de col·legis, parvularis, universitats, parcs infantils o escoles d’idiomes, entre d’altres equipaments 
destinats als més joves. 
 
4.3.2 Del GMDCs: Seguimiento de ruego de grupo: Se requiere al gobierno municipal para que 
informe sobre las gestiones realizadas y el estado de ejecución del ruego aprobado en la sesión del 
5 de mayo de 2020: 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. 
 
Precs i preguntes dels assistents. 
  
EL SECRETARI DEL CONSELL  
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