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CONSELL PLENARI 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE DESEMBRE 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 17 de desembre 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 22 
d’octubre de 2020. 

 
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 14 d’octubre al 15 de desembre de 2020. 
 
2.1.2 Donar compte del document actualitzat del cartipàs del Districte.  
 
2.1.3 Donar compte dels decrets d’Alcaldia de 19 de novembre de 2020, de cessament de la 
consellera Sra. Montserrat Martín Vivas, amb efectes de 16 de novembre de 2020, per una banda, i 
de nomenament del conseller Sr. Jaume Oliva Sala, per altra.  
 
2.2 Informe del regidor del Districte. 
 
2.3 Mesura de govern relativa a la campanya de Nadal. 

 
3. Part decisòria:  
 
3.1 INFORMAR sobre el Pla d’Actuació Municipal (P.A.M.) del mandat municipal.  
 
3.2 APROVAR el Pla d’Actuació del Districte (P.A.D.) del mandat municipal.  
 
3.3 INFORMAR sobre els pressupostos de l’Ajuntament per al 2021. 
 
3.4 INFORMAR sobre els pressupostos del Districte per al 2021. 
 
3.5 APROVAR els preus públics dels equipaments i dels centres cívics del Districte per al 2021.  
 
3.6 INFORMAR sobre el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer 
Brusi, 94-100 (exp. 19PL16744). 
 
3.7 INFORMAR sobre la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la regulació de l ’ús 
d’allotjaments dotacionals (exp. 20PL16809). 
 
3.8 INFORMAR sobre el Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de 
protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona 
(exp. 19PL16712). 
 
3.9 INFORMAR sobre la proposta de denominació de dos nous espais públics. 
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3.10 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:  
 
3.10.1 Del GMDPPC: El Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: 1. Instar el 
Govern d’Espanya a tornar al Pacte Constitucional en matèria educativa i  a respectar la 
doctrina constitucional en les seves diferents sentències que garanteixen el dret de les 
famílies a triar el model educatiu i el centre on escolaritzar els seus fills, així com la 
presència en el sistema educatiu dels centres d’ensenyament diferenciat com una opció 
pedagògica més a les que les famílies tenen dret a accedir en condicions d ’igualtat. 2. 
Respectar i complir l’article 27.3 de la Constitució que obliga els poders públics a garantir el 
dret que assisteix als pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que 
estigui d’acord amb les seves conviccions. 3. Adoptar les mesures oportunes perquè 
l’ensenyament de la llengua castellana i les llengües cooficials no sigui font de 
discriminació en l’exercici del dret a l’educació. 4. Estendre la gratuïtat a les etapes post 
obligatòries (Batxillerat i Formació Professional) i configurar l’etapa d’educació infantil de 0-
3 anys com una etapa voluntària i gratuïta, garantint que cap alumne quedi sense 
escolaritzar per raons socioeconòmiques. 5. Garantir l’existència i gratuïtat dels centres 
d’educació especial tant a la xarxa pública com privada concertada com a elements 
importants d’un model educatiu especialitzat i plural que permeti elegir a les famílies l’opció 
més adequada als seus interessos i necessitats. 6. Incorporar les mesures de qualitat i 
excel·lència referents als països del nostre entorn per tal de superar els nivells de 
coneixements i competències exigibles als sistemes educatius en el marc europeu: 
avaluació transparent i rendició de comptes, autonomia dels centres, reforç de la funció 
directiva, etc. 7. Respectar els cossos nacionals del professorat. En aquest marc, aprovar 
un sistema de selecció, formació i carrera professional per als docents que permeti situar -
los en l’epicentre de la millora de la qualitat del sistema educatiu. 8. Implantar aquelles 
mesures que incrementin la cohesió i vertebració del sistema educatiu i garanteixin la 
igualtat d’oportunitats: a) Creació d’un Fons de Cohesió Territorial que permeti un 
finançament adequat de les comunitats autònomes i permeti actuacions preferents en 
aquelles zones geogràfiques o centres educatius que necessitin mesures de qualitat 
específiques. b) Reforç de l’alta inspecció educativa per assegurar que el dret a l ’educació 
sigui exercit en igualtat d’oportunitats a tot Espanya i que els ensenyaments s’imparteixen 
amb observança del que disposa la Constitució Espanyola. c) Implantar una prova general 
de batxillerat, única a tot Espanya conduent a títol per tal de garantir uns nivells bàsics de 
qualitat en tot el sistema i assegurar la igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat. d) 
Implantar un Pla d’Avaluació General del Sistema Educatiu, de periodicitat triennal, que 
permeti a l’Estat disposar d’un diagnòstic precís de sistema i adoptar les decisions 
adequades per a la seva millora contínua. e) Dissenyar un currículum comú a tot Espanya 
que representi el 65% dels ensenyaments comuns en els seus propis termes en aquelles 
CCAA sense llengua cooficial i el 55% en aquelles que tinguin llengua cooficial.  9. Avançar 
cap a la modernització i transformació del sistema educatiu. En aquest sentit:  a) 
Desenvolupar un Pla integral per a la modernització i transformació digital de l sistema 
educatiu avançant cap al ple domini per part de tots els alumnes de les competències  
digitals. b) Incorporar l’obligatorietat en el sistema educatiu espanyol de l ’aprenentatge 
d’una segona llengua estrangera. c) Reforçar i modernitzar la formació professional dual 
adequant-la a les exigències del nostre model productiu. d) Incorporar a la legislació bàsica 
un Pla d’emergència educativa per a situacions de catàstrofes, crisis sanitàries o 
contaminacions greus. 10. Donar suport als recursos d’inconstitucionalitat contra la 
LOMLOE per garantir que no es vulneren drets recollits en la nostra Carta Magna com la 
llibertat d’elecció o el dret a rebre educació en castellà, llengua oficial d ’Espanya segons 
marca l’article 3 de la Constitució. 11. Donar trasllat d’aquest acord al President de Govern i 
a la ministra d’Educació i Formació Professional, així com als portaveus dels grups polítics 
amb representació al Congrés dels Diputats. 
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3.10.2 Del GMDBxCanvi: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: 1. Instar el 
govern municipal a presentar un “Projecte per a la construcció d’habitatge social, dotat de escola 
bressol” al solar del carrer Dalmases, 63. 2. El govern del Districte presentarà una proposta en el 
termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta proposició. 3. El projecte necessàriament haurà 
de fer una diagnosi de la situació actual pel que fa a l’habitatge al Districte i les necessitats que en 
aquesta matèria experimenta.  
 
3.10.3 Del GMDCs: Que en el Distrito de Sarrià - Sant Gervasi y durante el ejercicio 2021 no se 
empiecen ni se destine cantidad dineraria alguna a posibles nuevos equipamientos que no están 
consensuados ni contemplados en el PAD actual y que se destinen esos recursos a inversiones 
consensuadas y, de este modo, no tener que reprogramar la ejecución de las mismas, que están 
siendo ralentizadas. 

3.10.4 Del GMDERC-AM: El Districte de Sarrià - Sant Gervasi es compromet a: 1. Continuar 
treballant la Mesura de Govern “Pla de mesures preventives a les addiccions entre joves i 
adolescents” i a fer-ne seguiment i vehicular les accions a través del Consell Escolar. 2. Revisar i 
ampliar la mesura per tal que respongui a les noves necessitats i problemàtiques de la realitat que 
viu el jovent. 3. Incorporar les entitats juvenils de Sarrià - Sant Gervasi com un actor més d’aquest 
procés, degut a la seva connexió intrínseca amb aquest col·lectiu. Així es podrà mantenir un 
intercanvi d’informació de forma bidireccional amb l’objectiu d’aportar més valor als resultats. 

3.10.5 Del GMDJxCat: El Consell Plenari del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda: Que el 
govern municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi dugui a terme, amb la col·laboració de veïns;  
entitats i comerços del Districte, una auditoria pública sobre la situació al districte en matèria de 
neteja i manteniment de l’espai públic i que en el proper plenari del mes de març es presentin els 
resultats d’aquesta auditoria i les línies d’actuació a seguir per a donar solució als problemes que 
s’hi identifiquin. 
 
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 semàfors ubicats al tram del carrer de 
Santaló entre Via Augusta i la plaça Adrià i instal·li de nous a les cruïlles que siguin necessàries del 
tram esmentat. 
 
4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del Districte porti a terme un procés de cobrir tots els 
escocells del districte. 
 
4.1.3 Del GMDBxCanvi:  Que el govern del Districte garanteixi la inclusió de la reforma de la plaça 

Adrià en el Pla d’actuació del Districte de l’any 2021. 
 
4.1.4 Del GMDCs: Que se inste a TMB a que se cambien los recorridos de las líneas de autobús 
que circulan en sentido contrario en las calles Dr. Fleming (entre la calle Bori Fontestà y la Avenida 
Diagonal) y en Travesera de Gracia (entre la calle Balmes y la calle Calvet).  
 
4.1.5 Del GMDERC-AM: Que el govern municipal reuneixi les entitats impulsores de la línia de bus 
del barri de Galvany i Farró per accedir al CAP Adrià, entre d’altres serveis i equipaments, per 
informar dels avenços per fer-la realitat. 
 
4.1.6 Del GMDJxCat: Que es convoqui abans del proper Plenari una taula de treball amb totes les 
entitats de l’àmbit social que treballen al Districte de Sarrià - Sant Gervasi, els Serveis Socials del 
Districte i els grups municipals, per tal de compartir experiències i necessitats i establir estratègies 
compartides entre administració i entitats per poder donar resposta de manera ràpida i eficient a la 
ciutadania. 
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4.2 Preguntes:  
 
4.2.1 Del GMDPPC: Quantes denuncies per delinqüència s ’han produït durant els darrers tres 
mesos al Districte de Sarrià - Sant Gervasi? 
 
4.2.2 Del GMDCs: ¿Cuál es el grado de ejecución, tanto en porcentaje de obra como en cantidad 
monetaria invertida, según el PIM 2020 de las inversiones para el Distrito? 
 
4.2.3 Del GMDERC-AM: Quin impacte tindrà el programa Barcelona Accelera al Districte de Sarrià - 
Sant Gervasi i quines accions és previst de dur-hi a terme? 
 
4.2.4 Del GMDJxCat: Quines mesures té previst prendre el govern municipal del Districte per 
solucionar els problemes de seguretat, especialment pel que fa a inseguretat en entorns escolars i 
robatoris en comerços, de vehicles i a domicilis? 
 
4.3 Seguiment de la proposició següent del GMDERC-AM, aprovada en el Consell Plenari del 
Districte de 17 de desembre de 2019: Que s’iniciï la redacció d’un projecte per tal de construir un 
carril bici al llarg de la Via Augusta des de l’avinguda de la Diagonal fins la plaça Borràs. 
 
Precs i preguntes dels assistents. 
  
EL SECRETARI DEL CONSELL  
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