Districte de Sarrià - Sant Gervasi

CONSELL PLENARI
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE MARÇ DE 2021
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 23 de març de 2021 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 17
de desembre 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 16 de desembre de 2020 al 16 de març de
2021.
2.1.2 Donar compte del cessament dels consellers del grup de Cs senyors Pedro Miret Betanzos i
Jordi Obón Cabré.
2.1.3 Donar compte del cartipàs del Districte actualitzat a data de 17 de març de 2021.
2.1.4 Donar compte de l’acord de la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, de 2 de
març de 2021, informant favorablement el canvi de denominació del carrer dels Reis Catòlics pel
carrer d’Elisa Moragas i Badia.
2.2 Informe del regidor del Districte.
3. Part decisòria:
3.1 INFORMAR el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de
Barcelona.
3.2 INFORMAR el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic,
albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents
d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona.
3.3 INFORMAR el Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d’un equipament sanitari assistencial
centre geriàtric a l’edifici situat al carrer d’Atenes núm. 27 de Barcelona.
3.4 INFORMAR el Pla Especial Urbanístic de regulació de l’equipament situat al carrer d’Alfons XII
cantonada amb el carrer de Madrazo.
3.5 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell:
3.5.1 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 de la seguretat al districte.
3.5.2 Del GMDBxCanvi: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
acorda: 1. Mostrar tot el suport al sector de la restauració del nostre districte i es compromet a
seguir impulsant i duent a terme accions concretes que permetin revertir la situació econòmica de
molts establiments, molts dels quals estan en una situació límit. 2. El Districte de Sarrià - Sant
Gervasi fa una crida a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per tal que treballin
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en tot moment per fer compatible la lluita contra la pandèmia i fomentar l’activitat econòmica.
3. Que l’Ajuntament de Barcelona elabori una campanya de Salvaguarda, Promoció i Reactivació
del Sector de la Restauració, que tingui en compte la realitat dels districtes, amb una estratègia a
curt, mitjà i llarg termini pactat amb el Sector: Gremi, sindicats, escoles de restauració, etc. 4. El
Districte de Sarrià - Sant Gervasi es compromet a mantenir línia directa amb el sector per canalitzar i
informar de les peticions de sol·licitud o ampliació de terrasses així com promoure més
jornades de comerç al carrer, on el sector de la restauració pugui participar, i permeti a bars i
restaurants poder vendre els seus productes, sempre d’acord amb les recomanacions sanitàries.
3.5.3 Del GMDCs: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda:
Que el gobierno municipal elabore y ponga en marcha, en el menor plazo posible, un plan específico
de seguridad para atajar la situación y prevenir futuros robos en las zonas escolares, especialmente,
en aquellas en las que ya se han registrado denuncias por atracos a menores de edad.
3.5.4 Del GMDERC-AM: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
acorda: El districte de Sarrià-Sant Gervasi es compromet a: 1. Reactivar la línia de Nit Bus N10
abans d’acabar l’any per donar altre cop el servei essencial que les veïnes i veïns de Vallvidrera
Tibidabo i Les Planes mereixen. 2. Ampliar la línia N10 afegint-hi una parada, al voltant de del
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.
3.5.5 Del GMDJxCat: El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda:
Que el govern municipal continuï la feina iniciada amb l’Estudi de Paisatge Urbà del Farró i dugui a
terme els estudis corresponents per a tots els barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi com a base
per a poder protegir degudament el nostre patrimoni artístic, arquitectònic i natural.
4. Part d’impuls i control:
4.1 Precs:
4.1.1 Del GMDPPC: Que el Govern Municipal arregli el parc infantil ubicat a la plaça de Joaquim
Folguera, instal·lant gronxadors adequats per a nens i nenes menors de 4 anys, instal·lant terra de
goma per tal d’amortiguar les caigudes dels infants, instal·lant una caseta de jocs, delimitant una
zona de sorra reduïda, així com a establir una periodicitat més curta per a neteja i arranjament del
parc infantil.
4.1.2 Del GMDBxCanvi: Que el govern del districte elabori un pla d’actuació per controlar i evitar les
reunions no autoritzades a carrers, parcs i places.
4.1.3 Del GMDBxCanvi: Que el govern del districte elabori un informe sobre els usos dels carrils
bici del districte, així com els incidents relacionats, amb la finalitat de fer les millores i adequacions
necessàries.
4.1.4 Del GMDCs: Que el Gobierno del Distrito inste al Ayuntamiento de Barcelona a reunirse con el
Arzobispado de Barcelona y llegar a un acuerdo para hacer en los diversos espacios libres de la
Parroquia de la Paz un parvulario municipal y un centro de día para mayores.
4.1.5 Del GMDCs: Que se instalen Bicibox en el solar vacío de la calle Cardenal Sentmenat al lado
del punto verde o en la acera de delante del colegio que es suficientemente ancha para poder dejar
con seguridad las bicicletas de los alumnos.
4.1.6 Del GMDERC-AM: Que el govern del districte dugui a terme les accions suficients i
necessàries per tal que part de les partides del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona en procés
d'assignació es concretin en millores per a les veïnes i els veïns de Sarrià - Sant Gervasi i que en
doni compte al plenari del proper mes de maig.

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

4.1.7 Del GMDERC-AM: Que el govern municipal impliqui el Consell de barri de Sarrià, els centres
educatius del barri i Consell de la Dona de Sarrià - Sant Gervasi per tal de decidir el nom de la futura
biblioteca.
4.1.8 Del GMDJxCat: Que el govern municipal del districte respecti els resultats del procés
participatiu obert pel propi Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostos participatius i
prengui les mesures oportunes per buscar un espai per a les activitats de la cultura popular i el lleure
en la línia del que fa temps que reclama la plataforma Construïm la Sarrianenca.
4.2 Preguntes:
4.2.1 Del GMDPPC: El Grup Municipal del Partit Popular volem saber quin ha estat el cost econòmic
de les destrosses ocasionades per les manifestants el passat 7 de març al vespre al celebrar una
concentració amb motiu del 8M per alguns carrers de Sant Gervasi, ocasionant durant la
concentració un rastre de cartells i pintades al Mercat de Sant Gervasi a tots els carrers per on van
passar i fent trencadisses de vidres en aparadors i oficines bancàries, a més d’altres greus
destrosses a propietats privades i a l’espai públic.
4.2.2 Del GMDJxCat: Què té previst fer el govern en relació a la reforma a la reforma de la plaça
Adrià?
4.3 Seguiment del GMDJxCat, de la proposició següent aprovada en el Consell Plenari del
Districte de 7 de juliol de 2020: 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.
Torn obert de paraules.
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