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Audiència Pública 
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Aprovació de l’acta de la sessió 
anterior 
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Part informativa 
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3.1 
Despatx d’ofici 
3.1.1 
Donar compte del decret de l’Alcaldia de 16 de novembre de 2017, 
de designació de l’Ilm. Sr. Jaume Asens i Llodrà, com a regidor del 
Districte de Sarrià – Sant Gervasi, en substitució de l’Ilm. Sr. Daniel 
Mòdol i Deltell. 
 
3.1.2 
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 8 de juliol fins al 20 de novembre de 2017.  
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3.2 
Informe del regidor del Districte 
1. Presentació del nou regidor del Districte 
2. Balanç de meitat de mandat 
3. Actuacions contra les agressions sexistes a les festes majors 
4. Accions informatives sobre contaminació i habitatge 
5. Nous desfibril·ladors als mercats del Districte 
6. Estat de les obres 
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3.2.1 
Presentació del nou regidor del 
Districte 
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3.2.2 
Balanç de meitat de mandat 
1. Principals actuacions 
2. Actuacions destacades: 
    2.1. Actuacions als barris 
    2.2. Actuacions generals al Districte 
3. Altres actuacions al Districte 
4. Segona meitat del mandat: 2018-2019 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

1 
Principals actuacions 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Equipament públic que allotja un 
centre cívic, un casal infantil i un 
espai per a infants de 0 a 3 anys. 
 
Amb un projecte específic sobre 
la ciència per donar continuïtat a la 
figura de Comas i Solà. 
 
Model de gestió: prestació de servei 
amb la participació de les entitats  
del Farró. 
 
Inici de l’activitat: gradualment, a 
partir d’avui. Ple funcionament a 
partir del proper mes de gener. 

Vil·la Urània: posada en funcionament 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Nou espai públic per a l’ús ciutadà al 
barri de Galvany. 
 
Jardí històric dissenyat pel paisatgista 
Jean Claude Nicolas Forestier, té un 
interessant patrimoni escultòric i 
natural. 
 
S’hi desenvolupen activitats culturals 
(Música als Parcs) i altres de petit 
format. 
 
Espai lligat al projecte de futur de la 
nova biblioteca de barri. Actualment, el 
projecte es troba en fase de redacció 
de l’executiu. 
 
 

Obertura al públic del jardí de la finca Muñoz 
Ramonet 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Aposta per la bicicleta com a  
mitjà de transport. 
 
Té l’objectiu d’arribar als 300 km.  
de carrils bici, millorar la seguretat 
dels ciclistes, reduir conflictes  
amb els vianants i millorar la 
connectivitat dels nous carrils bici. 
 
 

Desplegament dels carrils bici i bus  

La nova xarxa de bus segueix criteris 
de facilitat d'ús, l’eficàcia i la gestió 
eficient dels recursos, permet reduir el 
temps d’espera i de viatge, i millora la 
connectivitat entre els diferents mitjans 
de transport. 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Tram entre l’avinguda Diagonal i la 
travessera de Gràcia. 
 
En col·laboració amb el districte de 
Gràcia. 
 
Nova pavimentació i reordenació del 
bulevard central. 
 
Reordenació de l’aparcament de 
motos en calçada i al bulevard 
central. 
 
Millora de l’arbrat. 

Actuacions en vies bàsiques: via Augusta 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Tram entre la plaça de Molina i l’avinguda del General 
Mitre. 
 
Projecte executiu des de la plaça de Molina fins a la plaça 
de Joaquim Folguera. 
 
Pacificació del trànsit: reducció 
de carrils de circulació. 
 
Primera fase: carril de serveis:  
contenidors, càrrega i descàrrega,  
motos en calçada  
(supressió dels aparcaments  
a la vorera). 

Actuacions en vies bàsiques: Balmes 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Tram entre la plaça de Lesseps i la 
via Augusta. 
 
En col·laboració amb el Districte de 
Gràcia. 
 
Pacificació del trànsit: reducció de 
carrils de circulació. 
 
Primera fase: carril de serveis: 
contenidors, càrrega i descàrrega, 
motos en calçada (supressió dels 
aparcaments a la vorera). 

Actuacions en vies bàsiques: Príncep d’Astúries 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Radars: xarxa de prevenció i acció 
comunitària per detectar i prevenir 
situacions de risc i solitud en 
persones grans, gràcies a la 
complicitat de l’entorn. 
 
Actualment, al Districte està 
desplegat a tots els barris de la 
trama urbana. 
 
Més de 750 usuaris a tota la ciutat  
(el 7% a Sarrià - Sant Gervasi). 
 
Ampliació dels serveis del Punt 
d’Informació i Atenció a les Dones, i 
incorporació de nous professionals;  
trasllat a la seu del Districte. 

Projecte Radars i ampliació del PIAD 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Projecte pioner a Barcelona, impulsat 
per l’Associació de Veïns de Sarrià. 
 
Retirada de contenidors de la via 
pública. 
 
Carrers i places més nets. 
 
Millora en la recollida de residus (en 
especial la matèria orgànica). 
 
Millora de la qualitat de l’aire i 
reducció del soroll. 

Projecte de recollida de residus porta a porta a Sarrià 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Cessió de dos solars a les vores de 
la via Augusta al Centre Assís, 
perquè hi pugui seguir 
desenvolupant la seva activitat en 
millors condicions: 
 
• Centre de dia 
• Menjador social 
• Dutxes i rober 
• Desenvolupament de projectes 

d’inserció social 
 
Nou projecte d’atenció a dones 
sense llar i en situació  
d’exclusió social. 
 

Nova ubicació per al Centre Assís 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

2 
Actuacions destacades 
2.1. Actuacions als barris 
2.2. Actuacions generals al Districte 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Nova coberta del Mercat de Les Tres 
Torres. 
 
Ampliació de l’horari i condicionament 
del jardí de la Biblioteca Clarà. 
 
C/ Ganduxer: carril bici, instal·lació de 
semàfors i enllumenat. 
 
Millores d’urbanització (pavimentació, 
soterrament de línies, arranjament de 
voreres...): Rosales, Emancipació, 
Vilana, Rosari, Calatrava, Castellnou, 
etc.  

Les Tres Torres 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Rehabilitació de Vil·la Joana. 
 
Rehabilitació de Can Calopa. 
 
Remodelació i col·locació d’un  
ascensor al Centre Cívic Elèctric. 
 
Projecte comunitari a les Planes. 
 
Bus nocturn a Vallvidrera (1.230 viatgers 
de setembre 2016 a setembre 2017). 
 
Actuacions urbanístiques: Camí de  
Mas Guimbau, Lilà, Carroç, Palafolls, 
Madame Butterfly, etc. 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Nova seu per a La Sarrianenca al  
carrer de Canet. 
 
Nou espai d’ús públic a La Llosa de 
Sarrià. 
 
Remodelació de la sala d’actes del 
Casal de Sarrià. 
 
Millores d’urbanització (pavimentació, 
soterrament de línies, arranjament de 
voreres...): Cardenal Sentmenat, Vives i 
Tutó, Bisbe Català, Magdalena Sofia, 
Sol i Padrís, Santa Amèlia, Pomaret, etc. 
  

Sarrià 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Obres de millora al jardí de Can Ferrer. 
 
Nou Casal de Joves Sagnier i millores  
al jardí d’Enric Sagnier. 
 
Inici d’obres al Casal de Sant Ildefons. 
 
Inici d’obres al Turó Park. 
 
Nova àrea d’esbarjo per a gossos a 
Piscines i Esports. 
 
Actuacions urbanístiques: Muntaner,  
Dr. Fleming, Pau Casals, Copèrnic, etc. 

Sant Gervasi - Galvany 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Primers usos al Dipòsit del Rei Martí: Full 
Contact (UIC) i obertura al 48 h Open House. 
 
Instal·lació de semàfors a Mandri-Bigai. 
 
Actuacions urbanístiques: pg. Sant Gervasi, 
Torras i Pujalt, Román Macaya, Reus, etc. 
 
Renovació de la pl. Calvó i instal·lació de 
jocs infantils. 

Sant Gervasi - Bonanova 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Conveni de cessió amb tres entitats del 
barri per a l’ús de la caseta del guarda 
de la finca de Manacor,1. 
 
Primers estudis per als futurs usos de la 
finca de Manacor,1. 
 
Espai esportiu a la plaça de Lesseps. 
 
Actuacions urbanístiques: Vallirana, 
Septimània-Berna, Castanyer, Francolí, 
Pàdua, Mare de Déu del Carmel, Lucà, 
av. República Argentina, Caire, etc. 

El Putxet i el Farró 
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Inici de la retirada de les 130 primeres plaques 
franquistes.  
 
Impuls al Dia Sense Cotxes. 
 
Nous camins escolars (3 noves 
escoles) i ampliació del  
programa Kango (21 escoles). 
 
Pla de mobilitat del Districte. 
 
Pla d’equipaments del Districte. 
 
Col·laboració en el projecte d'impuls de 
l'economia social i solidària al districte amb Casa 
Orlandai. 

Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Actuacions generals al districte  
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

3 
Altres actuacions al districte 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Actuacions contra agressions sexistes a les festes 
majors. 
 
Homenatges a les persones centenàries. 
 
Acord amb el Teatre de Sarrià per oferir activitats  
culturals per a gent gran en situació de vulnerabilitat. 
 
44 habitatges per a la gent gran i concurs  
d’habitatge cooperatiu adjudicat. 
 
Increment de beques menjador des del curs  
2013-2014. Al curs 2016-2017, 885 ajuts amb 
un import de 589.805 €. 
 
Recuperació d’una parcel·la per a l’hort escolar del carrer d’Iradier. 

Actuacions en l’àmbit social 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

• Alimentació saludable 
 

• Violència masclista 
 

• Salut per a gent gran 
 

• Civisme a l’espai públic 
 

• Reciclatge i reducció de residus 
 

• Conscienciació ambiental 
 

• Malbaratament d’aliments 

Campanyes de comunicació i sensibilització 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Ascensors a les estacions de FGC de  
Sarrià i Putxet 
 
Millora dels òrgans de participació 
 
Presentació i divulgació de les guies  
culturals i històriques 
 
Eliminació de l’ús del glifosat 
 
CD de productes socials 
 
Nova col·laboració amb la Casa Sant 
Felip Neri per fer activitats a les Tres 
Torres. 

I a més... 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

4 
Segona meitat del mandat: 2018-2019 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Nova biblioteca de barri que donarà 
servei al barri de Sarrià. 
 
El nou edifici, de 5.300 m2, inclourà  
dependències municipals. 
 
En col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona. 
 
Previsió d’inici de les obres: segon semestre de 2018. 

Biblioteca de Sarrià 

32 



Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Ampliació de les voreres i  
reducció dels carrils destinats  
al trànsit 
 
Ubicació d’un carril de serveis 
 
Renovació del mobiliari urbà 
 
Canvi en l’enllumenat (led) 
 
Arbrat 
 
El projecte s’ha fet amb un procés 
participatiu. 

Reforma de l’avinguda del Príncep d’Astúries 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Tram entre Reina Elisenda de Montcada i 
el carrer de l’Institut Químic de Sarrià. 
 
Continuació del projecte per convertir  
el carrer Major de Sarrià en un carrer 
accessible, amb usos comercials i  
transport públic. 
 
El projecte inclou la reforma del carrer del 
Pare Miquel de Sarrià. 
 
Inici de les obres: segon trimestre de 2018. 

Reforma de Major de Sarrià 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Equipament cultural de ciutat al barri de 
la Bonanova, de gairebé 600 m2. 
 
Al nou espai es podran fer actes 
singulars, activitats puntuals i de 
caràcter permanent. 
 
Actualment s’estan estudiant   
diversos usos de futur possibles. 
 
El projecte inclou la futura  
urbanització de l’espai verd de  
damunt del dipòsit. 

Posada en funcionament del Dipòsit del Rei Martí 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Nou equipament cultural al barri de 
Vallvidrera. 
 
Permetrà fer-hi espectacles de petit i 
mig format, en especial de l’àmbit de les 
arts escèniques. 
 
Participen en el projecte diverses 
entitats agrupades al voltant de 
l’Associació Mercat Cultural de 
Vallvidrera. 
 
Inici previst de les obres: juliol de 2018 
(en coordinació amb el CAP).  
 
Durada de les obres: 7 mesos.  

Mercat de Vallvidrera 
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Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Circuit esportiu a Can Rectoret 
 
Revisió del nomenclàtor 
 
Procés participatiu  
per reformar la  
via Augusta.  
 
Nous equipaments: 
Dalmases, 63 
Avinguda Foix, 89 
Casetes d’Hort de la Vila 
 
Senyalitzacions històriques als barris del 
Putxet-Farró i Galvany. 

I més... 

37 



Informe del regidor del Districte - Balanç de meitat de mandat - Novembre 2017 

Actuacions urbanístiques i reformes de 
carrers: 
 
• Alberes 
• Anglí 
• Saragossa - Sant Eusebi 
• Major del Rectoret 
• Cardenal de Sentmenat 
• Reina Elisenda 
• Pare Miquel de Sarrià 
.....  

I més... 
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3.2.3 
Actuacions contra les agressions  
sexistes a les festes majors 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

Com cada any, s’ha engegat la 
campanya de conscienciació ciutadana 
per prevenir la violència masclista 
associada a moments de diversió i festa. 
 
Objectiu: el respecte per l’altre ha 
d’imperar en qualsevol situació. 
 
Si ets testimoni d’una agressió 
masclista, no et quedis quiet. 
 

Actuacions contra les agressions sexistes a les festes 
majors 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

Novetats: 
 
• Sessió de formació adreçada a les comissions organitzadores 

de les festes majors. 
• Material gràfic (banderoles petites, targes postals, cartells, 

xapes. 
• Estand informatiu al concert de la Festa Major de Sarrià. 
• Parella de professionals itinerants al concert de la Festa Major 

de Sarrià. 
• Parella de professionals a la Mostra de Comerç de Sarrià. 
• Protocols d’actuació per a les comissions organitzadores de 

les festes. 
 

Actuacions contra les agressions sexistes a les festes 
majors 
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3.2.4 
Accions informatives: 
• Contaminació 
• Habitatge 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

Objectius: 
 
• Donar a conèixer què és la Zona de 

Baixes Emissions de l’Àmbit Rondes de 
Barcelona, l’àmbit territorial, quins  
vehicles afecta, etc. 

• Millorar el coneixement de les mesures 
municipals per combatre la contaminació 
de l’aire. 

• Facilitar la identificació dels vehicles més 
contaminants. 

• Fer visible el risc per a la salut.  
 

Acció de sensibilització sobre els episodis de 
contaminació i la zona de baixes emissions 
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CONTAMINACIÓ 



Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

Amb el suport de dos informadors en horari de 
16.00 a 20.00 hores 
 
Dilluns 20: SARRIÀ 
Dimarts 21: SANT GERVASI – LA BONANOVA 
Dimecres 22: LES TRES TORRES 
Dijous 23: SANT GERVASI – GALVANY 
Divendres 24: SARRIÀ 

Acció de sensibilització sobre els episodis de 
contaminació i la zona de baixes emissions 
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CONTAMINACIÓ 



Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

L’Ajuntament de Barcelona destina 46,6 milions d’euros en ajuts 
per rehabilitar habitatges. 
 
Objectiu: garantir un habitatge digne a tota la ciutadania. 
Prioritza: mesures d’estalvi energètic i obres de millora als  
                 interiors dels pisos. 
Finalitza: es poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2017 
 

Accions informatives d’ajuts a la rehabilitació 2017 
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HABITATGE 



Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

 
Durant els mesos d’octubre i novembre els punts d’informació 
mòbils al Districte de Sarrià – Sant Gervasi  
han estat situats: 
 
Als mercats de Sarrià i Galvany, a la pl. Artós, a l’Espai Putxet i a 
la pl. Mañe i Flaquer. 
 
On es pot sol·licitar l’ajut? 
 
Oficines de l’Habitatge de Barcelona  
(amb cita prèvia a www.habitatge.barcelona) 

Accions informatives d’ajuts a la rehabilitació 2017 
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HABITATGE 



3.2.5 
Nous desfibril·ladors 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

Els mercats de Sarrià, Galvany, Sant Gervasi i Tres Torres disposaran 
de desfibril·ladors. L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació 
Barcelona Salut (FBS) per implantar els equips entre l'octubre de 2017  
i finals de març de 2018. 
 
Són de darrera generació,  
i es poden utilitzar sense  
nocions de reanimació  
cardíaca. Només cal seguir 
les instruccions. 

Nous desfibril·ladors als mercats del districte 
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3.2.6 
Estat de les obres (en execució) 
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Informe del regidor del Districte - Novembre 2017 

52 

• Pavimentació de l’avinguda del Tibidabo (entre Josep Garí i pl. Doctor Andreu) 
• Arranjament de voreres a la via Augusta (entre Calvet i Amigó, banda mar) 
• Pas de vianants a pg. Reina Elisenda de Montcada 
• Jardins de Can Ferrer 
• Casal de Sant Ildefons 
• Reurbanització del carrer de Saragossa – Sant Eusebi 
• Reurbanització del carrer del Cardenal Sentmenat 
• Reurbanització del carrer de Vilana 
• Millora del carrer del Rosari 
• Reurbanització del carrer de les Alberes 
• Urbanització del Camí de Mas Guimbau 
• Carril Bici al carrer de Ganduxer 
• Carril Bici al carrer de Bori i Fontestà 



C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
Ubicació:  av. Tibidabo 
entre Josep Garí I pl. Doctor Andreu 
 
Data inici: 30/10/2017 
Data fi: 05/12/2017 
Superfície: 2.900,0 m2 

Pressupost: 280.000,0 € 
 
Objecte: 
L’actuació, que s’engloba dins del contracte de 
manteniment de paviments del Departament 
de l’Espai Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, 
consisteix a renovar el paviment asfàltic de 
l’av. Tibidabo, entre el carrer de Josep Garí i la 
plaça del Doctor Andreu, al Districte de Sarrià 
- Sant Gervasi, amb una superfície total d’uns 
9.200 m2. 
Es repintarà la senyalització horitzontal. 

PAVIMENTACIÓ DE L’AVINGUDA DEL TIBIDABO 

S’ha pintat pas de vianants. 

Pendent adaptar vorera 
aquest mes 

53 



C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

PAVIMENTACIÓ DE L’AVINGUDA DEL TIBIDABO 

Tractament especial entre vies. 
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C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
Ubicació: via Augusta 
Entre Calvet I Amigó 
 
Data inici: 02/11/2017 
Data fi: 15/12/2017 
Pressupost: 58.000,0 € 
 
Objecte:  
Arranjament de la vorera de la via 
Augusta entre el carrer de Calvet i el 
carrer d’Amigó, al Districte de Sarrià -
Sant Gervasi de Barcelona per millorar 
les condicions d’accessibilitat dels usu- 
aris de la via pública, amb la renovació 
del paviment de la vorera i la seva base 
de formigó. 
 
 
 

ARRANJAMENT DE VORERA A VIA AUGUSTA 
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C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

ARRANJAMENT DE VORERA A LA VIA AUGUSTA 
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C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
Ubicació: passeig de la Reina Elisenda 
per sobre del carrer de la Duquessa d’Orleans 
 
Data inici: 27 de novembre 2017 
Data fi: 22 de desembre 2017 
Pressupost: 60.273,36€ 
 

Objecte:  
Realització del nou pas de vianants semafòric a pg. 
Reina Elisenda, sobre l’entrada de FGC del c. 
Duquessa d’Orleans, al Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi de Barcelona. 
 
L’actuació sorgeix principalment de la necessitat de fer 
un nou pas de vianants semafòric per creuar el passeig 
de la Reina Elisenda, en el punt de la sortida i entrada 
als FGC, que coincideix amb el creuament subterrani 
del carrer de la Duquessa d’Orleans. 
L’actuació prevista no modifica les seccions actuals dels 
carrers, i es preveu l’obra civil necessària per soterrar 
les instal·lacions, i per construir els fonaments dels 
bàculs, així com renovar el material de superfície. 
 

Entorns escolars – Frederic Mistral. 

PAS DE VIANANTS AL PASSEIG DE LA REINA ELISENDA 
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C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

PAS DE VIANANTS AL PASSEIG DE LA REINA ELISENDA 
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C/ Hurtado 

 
DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
Ubicació: carrer de Marià Cubí, 111 
entre Muntaner i Aribau 
 
Qualificació urbanística: 13a 
Titularitat: municipal 
 
Data inici: 9 d’octubre de 2017 
Data fi: abril 2018  
Pressupost: 624.969,25€ 
 
Objecte: l’objecte del projecte és adequar l’interior 
del Casal de Gent Gran Sant Ildefons situat al carrer 
de Marià Cubí, 109-113, al Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi de Barcelona. 
La proposta plantejada intervé en l’interior, a 
excepció de l'actuació per crear la rampa, modificar 
la reixa de tancament del vestíbul exterior d'accés 
als habitatges incorporant la porta d'evacuació, i els 
treballs derivats de les instal·lacions que passen per 
l’exterior. 
 
 

ADEQUACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN SANT ILDEFONS 
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ADEQUACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN SANT ILDEFONS 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI       15001230 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació:    c. Saragossa entre Via Augusta I c. Guillem Tell  
                   c. Sant Eusebi entre Via Augusta i c. Princep d’Astúries  
Superfície estimada: 3.819,0 m2 

Cost Actuació estimat: 1.300.000,0 € (IVA inclòs)  
Data inici: Novembre 2017 
Data fi: Agost 2018  
Gestor: BIMSA 

RESUM DE L’ACTUACIÓ: 
La cruïlla dels carrers Saragossa i Sant Eusebi se situa en una illa 
delimitada per tres carrers de xarxa bàsica com són Príncep 
d’Astúries, via Augusta i Guillem Tell. No deixa de ser una 
oportunitat de retornar aquesta part del Barri del Farró als 
vianants, que doni un impuls a la pacificació i a la vida social i 
cultural focalitzada pel nou equipament, que està en construcció, 
situat a la Vil·la Urània.  
La reurbanització parteix de la consideració de prioritzar el pas de 
vianants en ambdós carrers i fer-los més accessibles. Aquesta 
consideració suposa  redimensionar l’espai dedicat al pas de 
vehicles i a l’aparcament de motos i vehicles de serveis. Es 
proposa renovar el paviment, tots els serveis existents , tant aeris 
com soterrats, i el mobiliari urbà, així com la plantació d’arbrat. 

REURBANITZACIÓ DEL CARRER SARAGOSSA – SANT EUSEBI 
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER SARAGOSSA – SANT EUSEBI 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI       15001230 

DADES GENERALS: 
Ubicació:                  c. Cardenal Sentmenat entre 
  c. Vergós i c. Mañé i Flaquer 
Superfície estimada:  5.200,0 m2 

Cost reurbanització: (2017) 808.997,00 € (iva inclòs) 
  (2018) 660.000,00 € (iva inclòs)  
 
Data inici:  07/09/2017 
Data fi:  1a Fase 20/10/17 
  2a Fase gener 2018 
 
Gestor:  BIMSA 

RESUM DE L’ACTUACIÓ: 
L’actuació consisteix a reurbanitzar el c. Cardenal 
Sentmenat entre c. Vergós i c. Mañé i Flaquer, per 
millorar l’accessibilitat a l’escola que es troba a la vorera 
Besòs. 
Es projecta el mur de tancament de l’aparcament, que 
generi una estructura independent de la de 
l’aparcament, i que respecti la solució projectada per als 
jardins. 

REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL CARDENAL  SENTMENAT  
I MUR FAÇANA BSM 
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CARDENAL SENTMENAT I 
MUR FAÇANA BSM 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI       15001230 

DADES GENERALS: 
Ubicació:                  c. Rosari entre c. Dr. Roux i 
  c. Nena Casas 
Superfície estimada:  250,0 m2 
Cost reurbanització: 51.714,49 € (IVA inclòs) 
Data inici:  22/11/2017 
Data fi:  22/12/2017 
Gestor:  Districte 
RESUM DE L’ACTUACIÓ: 
Arranjament de la vorera i adaptació dels passos de 
vianants al carrer del Rosari (costat muntanya) entre el 
carrer del Doctor Roux i el carrer de la Nena Casas, al 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona, per 
millorar les condicions d’accessibilitat dels usuaris de la 
via pública, amb la proposta de renovar el paviment de 
la vorera, substituir les vorades i disposar de rigoles, així 
com d’adaptar els passos de vianants de les cruïlles a la 
normativa vigent. Així mateix, es refaran els guals per a 
vehicles, es faran els escocells nous i es canviaran les 
reixes dels embornals no homologades. 

MILLORA AL CARRER DEL ROSARI 
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MILLORA AL CARRER DEL ROSARI 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI       15001230 

DADES GENERALS: 
Ubicació:  c. Alberes entre 
c. Queralt i ctra. de Vallvidrera 
 
Superfície estimada: 5.180,0 m2 
Cost reurbanització: 947.936,13€ (IVA inc.) 
Data inici: Novembre 2017 
Data fi: Juny 2018 
Gestor: BIMSA 

RESUM  DE L’ACTUACIÓ: 
El projecte inclou totes les obres 
auxiliars necessàries per   
arranjar les voreres i la  
renovació de l’enllumenat, la 
pavimentació de voreres, vorada i rigola, guals de vehicles i de vianants, el trasllat d’embornals i el canvi 
de reixes, la renovació de la xarxa d'enllumenat, la senyalització tant vertical com horitzontal, i la 
substitució de la capa de rodament del paviment d’aglomerat de la calçada. Aquestes actuacions venen 
motivades per la necessitat de millorar l’accessibilitat, ja que les voreres no compleixen amb els 
requeriments mínims d'accessibilitat. 

REURBANITZACIÓ AL CARRER DE LES ALBERES 
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REURBANITZACIÓ AL CARRER DE LES ALBERES 

Algarbes 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació: carrer d’Alfons XII, 42-48 (entre c. Laforja i c. Madrazo) 
 
Qualificació urbanística: 6b 
Titularitat: municipal 
 
Pla: MPMG per crear un equipament i obtenir espai lliure  
amb l’ordenació de les finques situades als carrers de Saragossa, 29  
i 31, d’Alfons XII, 38-40 i 42-48, i de Bellesguard, 17 i 19x,  
d’iniciativa municipal. 
 
Data inici: Novembre 2017 
Data fi: Febrer 2018 
Pressupost:  546.516,62 € 
Cost previst: 604.032,78 € 
 
Objecte:  
 
L’objecte de l’actuació és habilitar els jardins perquè formin part del sistema d’espais verds de la ciutat, i els 
ciutadans en puguin gaudir. 
Es preveu que l’immoble que hi ha a l’interior dels jardins quedi inaccessible des dels jardins i fins a què no es 
pugui actuar per condicionar la finca.  
El redactor planteja uns jardins amb uns recorreguts de vianants accessibles, així com un espai de passeig, 
estada i conversa, i planteja un mobiliari urbà que propicií aquestes activitats.  

CAN FERRER 
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CAN FERRER 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació: Camí de Mas Guimbau 
entre c. Pollancre i ctra. Vallvidrera les Planes 
 
Data inici:  30 d’octubre 2017 
Data fi:  Gener 2018 
Pressupost:  327.752,46 € 
Cost previst: 350.694,00 € 
 
Objecte: 
L’actuació consisteix a regularitzar el carrer perquè sigui 
coherent amb els carrers contigus i la resta del Camí de 
Mas Guimbau. Es mantindrà la secció de la plataforma 
única a un nivell, amb calçada central aglomerada, amb 
nova capa de rodament de color teula sobre el paviment 
de formigó existent. La zona de paviment destinada a 
vianants es diferenciarà amb una impressió de l’asfalt.  
 

REURBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE MAS GUIMBAU 
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REURBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE MAS GUIMBAU 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació:      c. Ganduxer 
Data inici: 16/10/2017 
Data fi: 17/12/2017 
Pressupost: 250.890,14 € 
 
Objecte:  
La solució proposada és el disseny d’un carril unidireccional en tot el tram, a la plaça se situa al 
costat dret de la calçada, per la part més exterior de la rotonda, tocant a la vorera. La longitud 
total del carril bici unidireccional és de 547 m. 

CARRIL BICI AL CARRER DE GANDUXER 
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DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació:  c. Bori I Fontestà 
 entre av. Sarrià I Tenor Viñas 
Data inici: 06/11/2017 
Data fi: 16/03/2018 
Pressupost: 701.616,11 € 
Gestor: BIMSA 
Objecte: l’actuació d’implantació del carril bici al carrer de Bori i Fontestà i Tenor Viñas des de 
l’avinguda de Sarrià fins al carrer de Calvet és part del Projecte de detall de carrils bici de la 
ciutat de Barcelona, lot núm.2 xarxa secundària, als districtes 3 i 5 de Sants i Sarrià - Sant 
Gervasi.  
 
 

CARRIL BICI AL CARRER DE BORI I FONTESTÀ 
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CARRIL BICI AL CARRER DE BORI I FONTESTÀ 
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3.3 
Mesura de Govern 
Projecte de recollida de residus porta a porta a Sarrià (PaP) 
Sarrià Vell 
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Mesura de Govern - Novembre 2017 

Definició del Porta a Porta (PaP) 

77 

És un sistema de recollida selectiva dels residus 
municipals fonamentada en el fet que els posseïdors dels 
residus (ciutadans, comerços, etcètera) efectuen la 
segregació de les fraccions dels residus en origen, però 
en comptes de dipositar-les en uns contenidors que són 
permanentment a la via pública, les diverses fraccions es 
recullen directament en el punt de generació d’acord amb 
un horari i calendari preestablerts, i un control i seguiment 
mínim. 



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Objectius 

78 



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Punts forts 
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El nucli antic de Sarrià és un escenari idoni per fer el desplegament 
del primer sistema de recollida PaP de Barcelona. 
 
Suposa les millores següents: 
 

 Millora de la qualitat dels residus recollits en totes les 
fraccions, i, en especial, els que provenen de la matèria 
orgànica (reducció d’impropis). 

 Menys soroll i menys molèsties durant la recollida. 
 Millora visual de l’espai públic. 
 Carrers i places més nets. 
 

 
 

 
 



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Àmbit d’aplicació 
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Segons l’estimació 
feta, aquesta 
àrea consta 
aproximadament de 
10.743 habitants i 
4.132 habitatges que 
corresponen a 693 
portals.  



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Calendari de recollida 
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Mesura de Govern - Novembre 2017 

Rànquing d’hab. poblacions amb PaP 
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3.4 
Mesura de Govern 
Consell escolar municipal del Districte de Sarrià – Sant Gervasi 

83 



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Justificació 
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El govern municipal va presentar a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports del mes de gener de 2017 la Mesura de govern 
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB), consell educatiu 
de la ciutat, que guia el procés de transformació del CEMB. Aquesta 
mesura indica que es treballarà perquè el CEMB, organisme de 
participació de la comunitat educativa a la ciutat, esdevingui el 
fòrum educatiu que impulsi, dirigeixi els debats i avaluï el Projecte 
educatiu de ciutat (PEC).  



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Justificació 
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L’aplicació d’aquesta mesura implicarà les actuacions següents en 
relació als consells escolars municipals de districte (CEMD): 
 
• Articular els objectius, les agendes i els procediments entre el 

CEMB i els CEMD. Evitar duplicitats i afavorir les sinergies entre 
els dos nivells de participació ciutadana per l’educació. 

 
• Posar en marxa la mesura de govern sobre el CEMB i el seu 

desplegament requereix que es concreti també a escala de 
districte de manera anàloga. En aquest sentit, caldrà que cada 
districte elabori una mesura de govern del CEMD i l’adaptació de 
la normativa de districte que s’escaigui.  



Mesura de Govern - Novembre 2017 

Objectiu  
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Donar als CEMD els mecanismes per potenciar les seves 
activitats i el seu paper com a agents definidors de les polítiques 
públiques en educació i de canalització de la participació i 
l’apoderament de la comunitat educativa. 
 
Estructura de la Mesura de Govern del CEMD 
 
1. Participació 
2. Composició del CEMD 
3. Objectius, funcions i tasques del CEMD 
4. Organització del CEMD 
5. Coordinació entre el CEMB i els CEMD 
 



4 
Part decisòria: informes i proposicions 
dels grups polítics del Consell 
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4.1 
Informar el Pla especial urbanístic i de 
millora urbana per regular l’equipament 
de la pl. Sarrià, 1- 4, al barri de Sarrià,  
promogut per BIMSA 
(Exp. 17PL1508 de la Gerència 
d’Ecologia Urbana) 
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Part decisòria - Novembre 2017 

PEMU per regular l’equipament a la plaça de Sarrià, 1-4 
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DADES GENERALS: 
  
Ubicació: pl. Sarrià, 1-4 
entre el pg. Bonanova i el c. Major de Sarrià 
 
Qualificació urbanística: 7b 
 
Titularitat: municipal 
 
Pla: PEMU Pla especial urbanístic i de millora urbana per  regular 
l’equipament situat a la plaça de Sarrià, 1-4. al barri de Sarrià. 
  
 
 
 



Part decisòria - Novembre 2017 

PEMU per regular l’equipament a la plaça de Sarrià, 1-4 

90 

Descripció: el pla manté la titularitat, i estableix el tipus d’equipament 
i la seva ordenació volumètrica. 
Manté el tipus d’equipament cultural, tècnicoadministratiu, que admet 
també usos sanitaris i assistencials. 
 
Paràmetres urbanístics: alçada màxima: 16,50 m. (PB+3) des de la 
cota de referència per al volum principal. 
S’admetrà una planta més (PB+4) que s’haurà d’inscriure dins el 
perímetre regulador B. Es defineix en aquest cas l’alçada màxima de 
21,0 m. S’admetran per damunt del perfil regulador elements tècnics 
d’instal·lacions de forma puntual. 
 
 



Part decisòria - Novembre 2017 

PEMU per regular l’equipament a la plaça de Sarrià, 1-4 

91 

Informació addicional: el projecte ha de preveure un pati de 
ventilació de 3 x 10 m. que separi l’equipament de la zona de 
remodelació pública (ocupable en PB). 
  
S’admetrà una reculada en PB fins a 3 m. en tot el front de la plaça 
de Sarrià amb alçada lliure mínima de 3 m. 
  
S’admetrà a la façana del c. Menor de Sarrià vol d’elements vegetals 
de protecció solar que no sobresurtin més de 45 cm. del pla de 
façana. 
 
COTA REFERÈNCIA de PB: 120,34 m 



Part decisòria - Novembre 2017 
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PEMU per regular  l’equipament a la pl. de Sarrià, 1-4 



Part decisòria - Novembre 2017 
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PEU i de millora urbana per regular  l’equipament a la  
pl. de Sarrià, 1-4 



4.2 
Informar els preus públics per a 
activitats i cessió d’espais dels 
equipaments del Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi de l’any 2018 
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4.3 
Proposició del grup d’ERC-AM 
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4.4 
Proposició del grup del PPC 
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4.5 
Proposició del grup de Cs 
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5 
Part d’impuls i control 
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5.1 Precs 
5.2 Preguntes 
5.3 Proposició amb contingut de declaració institucional del grup   
      PDeCAT-Unió. Demòcrates 
5.4 Seguiment de proposició del grup del PPC de la proposició  
      següent aprovada pel Consell del Districte de 7 de juliol de 2016 



6 
Declaració institucional 

99 



www.ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi 
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