
Consell Plenari del 
Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi 

Sessió ordinària 

Dimarts 22 d’octubre de 2019 



1 
Aprovació, si escau, de l’acta de la 

sessió extraordinària de constitució 

del Consell del Districte de 25 de 

juliol de 2019 

2 



2 
Part informativa 

3 



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 

dia 20 de febrer de 2019 fins al dia 11 d’octubre de 

2019. 

4 



2.2 
Informe del regidor del Districte 
1.Bateig del gegant Normag 

2.Òpera al comerç 

3.25a Gran Festa del Cor al Parc del Tibidabo 

4.Festes majors als barris de muntanya 

5.Festa Major de Sarrià 

6.Festa Major del Farró 

7.50è aniversari de l’Esplai de Sant Ildefons 

8.Acte per a les persones centenàries 2019 

9. Informació del PAD 

10. Estat de les obres 5 



2.2.1 
Bateig del gegant Normag 

6 



Bateig del gegant Normag 

7 

En Normag, primer gegant amb discapacitat intel·lectual de 

Catalunya, ja forma part de la família gegantera. El passat 15 

de setembre en va tenir lloc el bateig al Pati Manning, envoltat 

de gegants de tot Barcelona. 

Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 



2.2.2 
Òpera al comerç 
 

8 



Òpera al comerç 

9 

El 19 de setembre, deu 

comerços de l’Eix de 

Sarrià van oferir 

actuacions d’òpera en 

directe, i van crear una 

ruta lírica. 

Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 



Òpera al comerç  

10 

Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 

El 17 d’octubre l’Eix Comercial de 

Sant Gervasi va oferir actuacions 

d’òpera en directe per apropar 

aquest gènere líric als ciutadans, i 

reforçar el coneixement del comerç 

de proximitat.  



2.2.3 
25a Festa del Cor 

11 



25a Festa del Cor 

12 

La festa vol fer prendre 

consciència als participants 

de la importància que té 

conèixer el funcionament 

del cor i el cos, i donar 

suport als infants i joves 

amb cardiopatia congènita. 

Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 



2.2.4 
Festes majors als barris de muntanya: 

 

La Font del Món 

Vallvidrera 

Mas Guimbau – Can Castellví 

Mas Sauró  
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Festes majors als barris de muntanya 

14 

El mes de setembre van tenir 

lloc les festes majors de la Font 

del Món, Vallvidrera, Mas 

Guimbau – Can Castellví i Mas 

Sauró. 

Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 



2.2.5 
Festa Major de Sarrià 

15 



Festa Major de Sarrià 

16 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre de 2019 



Festa Major de Sarrià 

17 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre de 2019 
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2.2.6 
Festa Major del Farró 

 

 



Festa Major del Farró 
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Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 



2.2.7 
50è aniversari de l’Esplai de Sant 

Ildefons 

20 



21 

El dissabte 19 d’octubre, el Districte de Sarrià – Sant Gervasi 

va lliurar la porta de Sarrià a l’Esplai de Sant Ildefons pel seu 

50è aniversari al jardí de Moragas. 

50è aniversari de l’Esplai de Sant Ildefons 

Informe del regidor del Districte - 22 d’octubre de 2019 



2.2.8 

22 

Acte per a les persones centenàries 

2019 



Acte per a les persones centenàries 2019 

23 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 

El districte de Sarrià – Sant 

Gervasi va celebrar el 21 

d’octubre, un dels actes més 

emotius de l’any, el 

reconeixement a les persones 

centenàries. 

Els assistents van ser 

obsequiats amb una  

Pomona de l’escultor  

català Josep Clarà,  

una de les escultures  

més emblemàtiques 

del districte.  



Acte per a les persones centenàries 2019 

24 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 

Segons l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de 

Barcelona, al Districte de Sarrià – Sant Gervasi viuen 61 

persones centenàries, 9 de les quals van assistir a l’acte, i a 

altres 10 se’ls farà una visita domiciliària. La resta no van 

respondre a la invitació.  



2.2.9 

25 

Informació del PAD 



Informació del PAD 

26 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 



2.2.10 
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Estat de les obres 



ACTUACIONS 

ÍNDEX 

OBRES EN MARXA: 

 

 Talús del camp de futbol de Vallvidrera 

 Arranjament de voreres al c. Rosari, entre Nena Casas i c. Castellnou  

 Arranjament del paviment de llambordins del c. Vallirana, entre pl. 

Sant Joaquim i c. Pàdua 

 Escales al parc Ferran Casablancas 

 Mercat de Vallvidrera TIMÀNIA I BERNA 

28 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 
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VIA PÚBLICA              2019 

Talús del camp de futbol de Vallvidrera 

DADES GENERALS: 

 

Estabilització del talús i tanca perimetral 

del gol sud del camp de futbol de 

Vallvidrera 

 

Tipus d’actuació: Elements de tancament 

                            i seguretat 

Cost actuació: 126.376,02 € IVA inclòs 

Inici:  9/10/ 2019 

Fi:  31/12/ 2019 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 



30 

VIA PÚBLICA        2019 

Arranjament de les voreres  

del c. Rosari, entre c. Nena Casas i  

c. Castellnou  

 

DADES GENERALS: 

 

Arranjament de les voreres 

Cost actuació:  98,686,57 € IVA inclòs 

Inici:  14/10/2019 

Fi:  31/12/ 2019 

  

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 
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VIA PÚBLICA     2019 

Arranjament del paviment de llambordins  

al c. Vallirana, entre pl. Sant Joaquim i  

c. Pàdua  

 

DADES GENERALS: 

 

Arranjament paviment de llambordins 

Cost actuació:  78,438,25 € IVA inclòs 

Inici: 4/11/ 2019 

Fi: 31/12/ 2019 

  

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 
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VIA PÚBLICA                                  2019 

Escales al parc Ferran Casablancas 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 

DADES GENERALS: 

 

Ubicació:  pl. de Ferran Casablancas 

Superfície actuació: 160,0 m2  

Pressupost estimat: 43.062,19 €  

                                       IVA inclòs 

Repercussió:  269,14 €/m2  

Data inici actuació: 14/10/2019 

Data final actuació:  31/12/2019 

Gestor:   Districte 
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VIA PÚBLICA                                  2019 

Escales al parc Ferran Casablancas 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 
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VIA PÚBLICA                                  2019 

Mercat de Vallvidrera 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 

DADES GENERALS: 

 

Ubicació:   C. Reis Catòlics, 2 

Superfície d’actuació: 590 m2  

Cost execució: 1.705.197,98 €   

  IVA inclòs 

Gestor:  Districte 

Data inici actuació: 15/12/2019 

Data final actuació: 30/06/2021 
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VIA PÚBLICA                                  2019 

Mercat de Vallvidrera 

Informe del regidor del Districte – 22 d’octubre 2019 



2.3 
Previsió del calendari dels òrgans de 

govern i de participació del Districte 

36 



Previsió del calendari dels òrgans de 
govern i de participació del Districte 

37 

15/10/19: Junta de portaveus 

22/10/19: Consell plenari extraordinari i ordinari 

 

12/11/19: Consell de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 

13/11/19: Consell de barri de Sarrià 

14/11/19: Consell de barri de Sant Gervasi - Galvany 

18/11/19: Consell de barri de les Tres Torres 

19/11/19: Consell de barri de Sant Gervasi – la Bonanova 

21/11/19: Consell de barri del Putxet i el Farró 

28/11/19: Audiència pública 

 

9 i 10/12/19: Comissions consultives 

10/12/19: Junta de portaveus 

17/12/19: Consell ciutadà i Consell plenari 

Part informativa - 22 d’octubre de 2019 



2.4 
Mesura de govern relativa al Pla de 

mesures preventives a les addiccions 

entre joves i adolescents 

38 



3 
Part decisòria: informes i 

proposicions dels grups polítics  

del Consell 

39 



3.1 
INFORMAR l’aprovació del Pla especial 

urbanístic per a la implantació 

d’instal·lacions de subministrament per 

a vehicles a motor a la ciutat de 

Barcelona (expedient 18PL16565, de 

l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

municipal) 

40 
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Pla especial urbanístic per a la implantació 

d’instal·lacions de subministrament per a 

vehicles de motor a la ciutat de Barcelona 
 

Titularitat: Ajuntament de Barcelona. 

 

Planejament: Pla general metropolità 1976, Pla especial. 

 

Objectiu: el pla té per objecte regular la implantació 

d’instal·lacions destinades al subministrament de 

combustibles i carburants, així com les instal·lacions mixtes o 

amb altres formes d’energia per a vehicles motoritzats en 

totes les seves tipologies. 
 
 
 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Propostes: 
 
 L’actual marc legal i normatiu permet la implantació de 

benzineres pràcticament a qualsevol tipus de sòl i entorn. 

 

 L’activitat sovint causa molèsties ambientals:  
     Mobilitat de vehicles intensa, olors, percepció d’inseguretat, rebuig  

     social... 

 

 La concentració d’activitats afecta la qualitat de l’espai públic 

i la convivència dels ciutadans.  
     Especialment en zones altament consolidades i a l’entorn d’equipaments  

     concorreguts. 

 

 La ciutat afronta canvis estructurals profunds en temes de 

mobilitat.  
     Cal ordenar l’activitat d’acord amb aquests canvis. 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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 Regular la implantació d’instal·lacions destinades al 

subministrament de combustibles i carburants, així com les 

instal·lacions mixtes o amb energia elèctrica per al 

subministrament a vehicles motoritzats en totes les seves 

tipologies. 

 

 Epígrafs: 
a. Epígraf 12.20 Venda al detall de carburants per a motors de 

combustió interna. 

b. Epígraf 12.20/1 Subministrament de carburants per a vehicles 

propis. 

c. Epígraf 12.20/2 Instal·lacions de subministrament de combustible 

alternatius per a vehicles. 

d. Epígraf 12.20/3 Instal·lacions de subministrament elèctric per a 

vehicles.  

e. Epígraf 12.20/4 Instal·lacions mixtes de subministrament de 

combustible o elèctric per a vehicles. 

 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

 Regular la implantació d’acord amb els objectius i les 

estratègies de mobilitat a la ciutat. 

 

 Fomentar les tecnologies de baixa emissió de carboni. 

Fomentar la transició energètica i l’ús del vehicle 

elèctric. 

 

 Regular l’activitat atenent la diversitat morfològica dels 

teixits i dels elements del patrimoni històric i 

arquitectònic. 

 

 Regular l’activitat pròxima a equipaments escolars, 

sanitaris i aquells destinats a gent gran i col·lectius 

vulnerables. 

 
 



46 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

 Prohibir l’activitat a la via pública i l’espai públic per 

afavorir la convivència d’usos. 

 

 Regular les condicions d’edificació i les activitats 

complementàries permeses. 

 

 Millorar la integració arquitectònica i paisatgística 

(publicitat, senyalització i tractament dels espais no 

edificats) 



3.2 
INFORMAR l’aprovació del Pla 

urbanístic de millora urbana del 

passatge del Camí de Mas Sauró, 3, 

promogut per Myriam Pardo Margarit 

(expedient 19PL16700, de l’Àrea 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

municipal). 
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Pla de Millora urbana - ptge. Camí de Mas Sauró, 3 

Titularitat: Privada – Myriam Pardo Margarit 
 

Planejament: Pla parcial del Baixador de Vallvidrera - Les 

Planes (PAU-PP), aprovat definitivament 9/10/1980. 
 

Objectiu: el pla té per objecte ajustar l’alineació de vial del 

Camí de Mas Sauró eliminant el cul-de-sac previst pel Pla 

parcial de les Planes, i ajustant-se a les previsions del projecte 

d’urbanització aprovat.  
 

Àmbit del PMU: Camí de Mas Sauró, 3  

                            Superfície 452,50 m2 
VIAL EDIFICACIÓ AÏLLADA

Planejament vigent 250,5m2 202m2

Planejament proposat 143,5m2 309m2

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Propostes: 

 

 Consisteix a ajustar la qualificació de vial (Clau 5) i la 

qualificació d’edificació aïllada (EA) prevista en el Pla 

parcial, per ajustar-se a les previsions del projecte 

d’urbanització aprovat. 

 

 Recollir l’amplada de 6 m. per al carrer prevista en el 

projecte d’urbanització, atès que no cal aquest cul-de-sac 

des del punt de vista d'accessibilitat dels vehicles. 
 

 

 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Pla parcial del Baixador de Vallvidrera - Les Planes (PAU-PP), aprovat 9/10/1980 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

Pla de millora urbana - ptge. Camí de Mas Sauró, 3 
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Projecte Urbanització aprovat definitivament 17/9/1991 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

Pla de Millora urbana - ptge. Camí de Mas Sauró, 3 
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Proposta PMU 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

Pla de millora urbana - ptge. Camí de Mas Sauró, 3 



3.3 
INFORMAR del Pla especial urbanístic 

integral per a la regulació de 

l’ampliació de l’escola Frederic Mistral 

– Tècnic Eulàlia, situada al passeig de 

la Reina Elisenda de Montcada, 20-22, 

promogut per la Fundació Privada 

Collserola (expedient 19PL16688, de 

l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

municipal) 
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PEU integral per a la regulació de l’ampliació 

de l’Escola Frederic Mistral –Tècnic Eulàlia 
Situada al passeig de la Reina Elisenda de Montcada 
 

Titularitat: Fundació Privada Collserola 

 

Planejament: Pla especial d’ordenació volumètrica de l’Institut 

Tècnic Eulàlia, a definitiva el 19/12/1990 

 

Objectiu: establir els paràmetres urbanístics que han de regular 

l’ampliació de l’escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia d’acord 

als seus requeriments per la necessitat de disposar de més 

aules amb les dimensions adequades als requeriments del 

Departament d’Ensenyament, ja que amb el pas del temps 
moltes de les aules han quedat petites per al bon funcionament. 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Àmbit: Illa delimitada pel pg. Reina Elisenda, av. JV Foix, c. 

Pere II de Montcada i c. Monestir. Amb una superfície de 

8.918 m2 de parcel·la. 

 

Superfície construïda: 7.500,89 m2 (6.131,93 m2 existents i 

una ampliació de 1.368,07 m2) 
 
Proposta: consisteix a adherir dos volums als edificis que 

donen a l’av. Foix, alhora que reformar les aules per complir 

amb els requeriments del programa funcional definit pel 

Departament d’Ensenyament, així com millorar les vies 

d’evacuació del centre. 
 

 
 
 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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PEU integral per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Frederic Mistral –Tècnic Eulàlia  Emplaçament 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 



PEU integral per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Frederic Mistral –Tècnic Eulàlia  
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Estat actual 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Proposta d’ordenació  planta 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU integral per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Frederic Mistral –Tècnic Eulàlia  
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Proposta d’ordenació – alçats i seccions 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU integral per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Frederic Mistral –Tècnic Eulàlia  
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Imatge virtual 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU integral per a la regulació de l’ampliació de l’Escola 
Frederic Mistral –Tècnic Eulàlia  



3.4 
INFORMAR del Pla especial integral i 

de millora urbana per a l’ordenació de 

l’àrea qualificada de zona 20a/10 i de 

vial de la parcel·la situada al carrer 

d’Alcoi, 11(expedient 18PL16554, de 

l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

municipal). 
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PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada 

de Zona 20a/10 i de vial de la parcel·la 

situada al c. Alcoi 11 
 

Titularitat: privada – Germans de les Escoles Cristianes. 
 
Planejament: Pla general metropolità 1976. 
 
Objectiu: el pla té per objecte ordenar l’àmbit amb la 

construcció d’un nou edifici que substitueixi el que és en 

situació de volum disconforme. Proposar l’ús hoteler amb la 

presentació d’un projecte vinculant, atesa l’existència de 

l’edificació catalogada. 
 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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Àmbit:  C. Alcoi, 11 - Parcel·la qualificada de Zona 20a/10 de 

l’illa delimitada pels carrers de Sant Joan de la Salle, Alcoi, 

Lluçanés i Solsonès, i les superfícies afectades de vial, 

adjacents en aquesta part, que comprenen la totalitat de 

l’antiga finca. 
 
Superfície de l’àmbit: 2.646,89 m2 

 

Propostes:  
 

 Mantenir l’edificació històrica, amb la incorporació d’una nova 

edificació que substitueixi l’edifici existent dels anys 70, que es 

troba disconforme. 

 Fer un hotel amb 45 habitacions, 12 situades a l’edifici 

catalogat, i 33 habitacions en un edifici de nova construcció. 

 Ajustar l’alineació sud del carrer d’Alcoi amb la finalitat que 

l’edificació protegida, així com el mur adjacent d’interès, ho 

estigui del tot.. 

 Canviar el destí de l’edificació protegida a hotel. 
 

  
 
 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 

Planejament vigent 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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IMATGES EDIFICI CATALOGAT (C) 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 
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PLANTES BAIXA I PRIMERA - PROPOSTA 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 
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PLANTES PRIMERA I SEGONA  - PROPOSTA 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 
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PLANTA SEGONA  - PROPOSTA 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 
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Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 

PLANTA BAIXA - SOTERRANI - PROPOSTA 
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Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 

SOTERRANI - 2/1 PROPOSTA 
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Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 

FAÇANA C/ SANT JOAN DE LA SALLE 
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Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEIMU per a l’ordenació de l’àrea qualificada de Zona 
20a/10 i de vial de la parcel·la situada al c. Alcoi 11 

IMATGE VIRTUAL 



3.5 
INFORMAR l’aprovació del Pla especial 

urbanístic per a la implantació d’una 

activitat turística a la finca situada al 

carrer de Major de Sarrià, 95, promogut 

per Patrícia Pujadas Masferrer 

(expedient 18PL16604, de l’Àrea 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

municipal). 
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PEU per a la implantació d’una activitat 

turística a la finca del c. Major de Sarrià, 95 
 

Titularitat: privada – Patricia Pujades Masferrer 

 

Planejament: PGM, MPGM DEL CENTRE HISTÒRIC DE 

SARRIÀ, PEUAT 

 

Objectiu: donar compliment a l’article 9.1.d) del PEUAT, en el 

sentit d’habilitar la implantació d’una activitat hotelera de 

capacitat inferior a 50 places en un carrer d’entre 6 i 8 metres. 

 

Àmbit: c. Major de Sarrià, 95 – Parcel·la qualificada de 

(clau12). 
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Propostes: habilitar la implantació d’un hostal de 10 places a 

la parcel·la. D’acord amb el PEUAT, la implantació 

d’establiments amb front a carrers d’ample menor de 8 m. 

requereix de la tramitació d’un pla especial. El pla verifica el 

compliment de les condicions de d’article 9.1d del PEUAT per 
a aquests establiments. 
 Que l’establiment se situï en un tram de carrer amb una 

amplada física igual o superior a 6 m. 

 Que el recorregut viari entre un carrer d’ample físic igual o 

superior a 8 m. fins a la façana de l’establiment tingui un 

ample físic mínim de 4,5 m. en qualsevol punt del  

recorregut. 

 

La parcel·la té un informe preceptiu previ favorable del 

PEUAT, i un informe favorable de la Direcció de Serveis de 

Mobilitat i dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament. 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 
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EMPLAÇAMENT 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU per a la implantació d’una activitat turística a la finca 
del c. Major de Sarrià, 95 
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Avantprojecte Planta baixa 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU per a la implantació d’una activitat turística a la finca 
del c. Major de Sarrià, 95 
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Avantprojecte planta primera 

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU per a la implantació d’una activitat turística a la finca 
del c. Major de Sarrià, 95 
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FAÇANA  

Part decisòria - 22 d’octubre de 2019 

PEU per a la implantació d’una activitat turística a la finca 
del c. Major de Sarrià, 95 



3.6 
Proposicions/declaracions de grup 

dels grups polítics del Consell 
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3.6.1 
Proposició del grup municipal PPC 
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3.6.2 
Proposició del grup municipal BxCanvi 
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3.6.3 
Proposició del grup municipal de Cs 
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3.6.4 
Proposició del grup municipal ERC-AM 
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3.6.5 
Proposició del grup municipal JxCat 
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4 
Part d’impuls i control 
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4.1 Precs 

4.2 Preguntes 



5 
Declaració institucional 

87 



www.barcelona.cat/sarria-santgervasi 
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