
Consell Plenari del 
Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi 

Sessió ordinària 

Dimecres, 21 de desembre de 2021 



1 
Aprovació, si escau, de l’acta de la 
sessió ordinària del Consell Plenari 
del Districte, de 13 d’octubre de 2021 
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2 
Part informativa: 
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2.1 
Despatx d’ofici: 
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2.1.1 
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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 7 
d’octubre de 2021 fins al 17 de desembre de 2021 



2.1.2  
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Donar compte dels darrers canvis de conseller/a del 
grup polític de Bcomú, i de la darrera resolució del 
regidor del Districte, de 3 de novembre de 2021, de 
règim d’assignació i de dedicació del conseller/a del 
Districte, derivada d’aquests canvis. 
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2.2 
Informe del regidor del Districte 
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2.2.1 
Inversions i obres 
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1) Obres finalitzades 
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2) Obres en curs 
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3) Obres que s’iniciaran properament 
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4) Actuacions singulars 
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2.2.2 
Balanç del Pla de xoc de neteja i  
manteniment 
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2.2.3 
Activitat institucional 
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2.3 
Mesura de govern 
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Full de ruta per a la reactivació 
econòmica de Sarrià - Sant 
Gervasi 2021-2023  

 

Direcció Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat 
  16 



 És la integració del conjunt d’accions de desenvolupament econòmic 
impulsades per l’Ajuntament i Barcelona Activa. 

 Elaborat de forma conjunta entre l’equip de govern i SSPP de Districte 
de Sarrià - Sant Gervasi i Barcelona Activa. Es presenta en Mesura de 
Govern l’octubre de 2021 

 Alineat amb els plans en matèria desenvolupament econòmic: línies 
estratègiques del PAD 2020-23, Mesura de Govern de Suport al 
Comerç 2020-23 

 El seu objectiu és recuperar i enfortir l’economia del districte: 
o Apropant-se a les necessitats actuals que té el territori.  
o Adaptant la seva resposta als nous escenaris.  
o Minimitzant la distància entre ciutadania i recursos públics. 

 

Què és el Full de ruta? 
 

Mesura de Govern – 21 de desembre de 2021 
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Estructura del full de ruta 
 

 5 línies estratègiques 

8 objectius 

Uns 20 projectes/accions 
19 indicadors 

d’impacte 

Sectors prioritaris d’actuació 

El comerç i  
serveis de 
proximitat  

Consum i 
alimentació 
sostenible 

Economia 
Verda i 
Circular,  
l’ESS  

Emprenedoria 
juvenil i 
l’empresa 

Mesura de Govern – 21 de desembre de 2021 
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Línies estratègiques: 
 

 
LE1:   SARRIÀ- SANT GERVASI, REACTIVACIÓ ECONÀMICA DES DEL   
            TERRITORI. Promoure l’emprenedoria en sectors estratègics.  

 
LE2:    SARRIÀ - SANT GERVASI REACTIVA EL SEU COMERÇ  
            Impulsar l’activitat de de comerços i serveis de proximitat. 

 
LE3:    SARRIÀ - SANT GERVASI, PROJECTES QUE DINAMITZEN L’ECONOMIA 
             DEL DISTRICTE. Subvencions per a projectes d’economia de proximitat. 

 
LE4:    SARRIÀ - SANT GERVASI APOSTA PEL TREBALL AMB QUALITAT. 
            Accions per incrementar l’ocupabilitat de veïns/es des del territori. 

 
LE5:    SARRIÀ - SANT GERVASI I L’ECONOMIA DE LA CIUTAT.  
           Accions/serveis regulars de Barcelona Activa per residents al Districte. 

Mesura de Govern – 21 de desembre de 2021 
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Línia  estratègica 1: Sarrià-Sant Gervasi, 
reactivació econòmica des del territori 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

Objectius 
 
 Promocionar i donar suport a iniciatives socioeconòmiques del territori  
 
 Fomentar l’emprenedoria entre les i els joves  

 
 Fomentar i donar suport a les iniciatives vinculades al consum i alimentació 

sostenible 
    
Accions/projectes:  
 
 Accions de foment de l’emprenedoria i de l’economia social i solidària: detecció 

atenció i 
      accés als recursos de Barcelona Activa 

 
 Atenció a iniciatives emprenedores juvenils: espai jove i PIJ de Casa Sagnier i 

serveis de Barcelona Activa  
 
 Programa a mida de mentoratge emprenedoria juvenil 
 
 Programa de foment del consum responsable a escoles 
 
 Projectes vinculats a horts urbans i aules ambientals      
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Objectius 
 
 Desplegar les mesura de Govern de Comerç de Districte 
 
 Fomentar la reactivació econòmica dels comerços i serveis de proximitat 
 
Accions 
 
 Implementació de les 20 accions contemplades a la Mesura de Govern de 

Comerç 2020-23 
 
 Mesures per l’ocupació de plantes baixes buides nivell ciutat i barris / 

estratègia “Amunt Persianes” 
 

 Suport  a iniciatives detectades al territori:  
 

 Comerç a Punt, assessorament en el mateix comerç  
 Suport a nous models de comercialització a traves de  plataformes 

digitals, distribució a domicili,.. 
 

 Programa dissenyem comerç (escoles-comerços) 
 
 
 

 

Línia  estratègica 2: Sarrià-Sant Gervasi 
reactiva el seu comerç 
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Línia estratègica 3: Projectes que dinamitzen 
l’economia del districte 

 
Objectiu  
 
  Promoure i finançar projectes que contribueixin a la promoció de 

l’economia en els barris del districte. 
  
Accions:  
 
 Programes de subvencions Impulsem el que fas 2021 i 

Enfortim l’ESS, projectes que treballin en la millora 
socioeconòmica del territori. 

 
     Del 2017 al 2021, 12 projectes finançats a Sarrià - Sant Gervasi,  
     amb  191.785€. 
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Línia estratègica 4: Sarrià-Sant Gervasi 
aposta pel treball amb qualitat  
 Objectiu  
 
 Promoure i facilitar l’accés als serveis i recursos ocupacionals existents, tant 

els ubicats a Sarrià-Sant Gervasi, com a la resta de la ciutat, a veïnes i veïns 
del Districte 

  
Accions: 
 
 Promoure recursos ocupacionals al territori pels veïns/es del districte  
 Apropament de recursos en cas de detecció necessitats 
 

 Programa Fem Feina Fem Futur joves a C. Cívic el Coll i adults 
a C.C Vila Urània  

 Punts de Defensa de Drets Laborals al C.C. Vila Urània 
 Programa Làbora 
 Plans Integrals amb Contractació (PIC’s) 
 Mentoring Plus 
 Programa Garantia Juvenil i Referents ocupació juvenil  
 Serveis laborals Espai Jove i Punt Infojove Casa Sagnier 
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Línia estratègica 5: Sarrià - Sant Gervasi i 
l’economia de la ciutat  
Objectiu  
 Incrementar el nivell de participació de les persones, entitats i empreses 

del districte en activitats de promoció econòmica de Barcelona Activa. 
 
 
 

 
 
 
 
Accions 

 
 Fomentar la participació i treballar per tal d’incrementar la participació dels 

veïns/es en l‘àrea d’Empresa i Emprenedoria. 
 

 Mantenir el nivell de participació dels veïns/es en els àrees d’Ocupació, 
Formació i Innovació i Proximitat.    

 

4% 

7% 
9% 9% 

5% 

9,07% 

Ocupació Formació i
innovació

Emprenedoria Empresa Proximitat

Percentatge de persones usuàries per línia al districte de Sarrià-Sant 
Gervasi al 2020 

Any 2020 Pes poblacional 2020

Mesura de Govern – 21 de desembre de 2021 

24 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.barcelonactiva.cat 

Mesura de Govern – 21 de desembre de 2021 
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3 
Part decisòria: 

26 



3.1 
INFORMAR sobre el nou Reglament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
de Barcelona 
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3.2 
INFORMAR sobre els pressupostos de 
l’Ajuntament per al 2022 
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3.3 
INFORMAR sobre els pressupostos del 
Districte de Sarrià – Sant Gervasi per al 
2022 
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3.4 
APROVAR els preus públics dels 
equipaments i dels centres cívics del 
Districte per al 2022 
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3.5 
Proposicions/declaracions de grup 
dels grups polítics del Consell: 
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3.5.1 
Del govern del Districte: 
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3.5.2 
Del GMDPPC: 
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3.5.3 
Del GMDBxCanvi: 
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Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell – 21 de desembre de 2021 



36 



37 



38 



39 



40 



41 

Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell – 21 de desembre de 2021 
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3.5.4 
Del GMDCs: 
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3.5.5 
Del GMDERC-AM: 
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3.5.6 
Del GMDJxCat: 
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4 
Part d’impuls i control: 
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4.1 
Precs: 
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4.1.1 
Del GMD PPC: 
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4.1.2 
Del GMD BxCanvi: 
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4.1.3 
Del GMD BxCanvi: 
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4.1.4 
Del GMD Cs: 
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4.1.5 
Del GMD Cs: 
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4.1.6 
Del GMD JxCat: 

53 



4.2 
Preguntes: 
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4.2.1 
Del GMD PPC: 
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4.2.2 
Del GMD ERC-AM: 
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4.2.3 
Del GMD ERC-AM: 
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4.2.4 
Del GMD JxCat: 
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4.3 
Seguiment de proposicions, de precs 
i de preguntes: 
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4.3.1 
Del GMD BxCanvi: seguiment del prec 
acceptat pel govern del Districte en el 
Consell Plenari del 20 de maig de 2021  
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4.3.2 
Del GMD ERC-AM: seguiment de la 
proposició aprovada en el Consell 
Plenari del 23 de març de 2021 
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4.3.3 
Del GMD JxCat: seguiment de la 
proposició aprovada en el Consell 
Plenari del 20 de maig de 2021 
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5 
Declaració institucional: 
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Torn obert de paraules 
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www.barcelona.cat/sarria-santgervasi 
 
 

http://www.barcelona.cat/sarria-santgervasi
http://www.barcelona.cat/sarria-santgervasi
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