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NÚM. 170518 
 
A la sala d’actes de la seu del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, plaça Consell de la 
Vila, núm. 7, de la ciutat de Barcelona, el dia 18 de maig de 2017, a les 19.00 hores, es reuneixen, sota la 
presidència del regidor-president del Consell del Districte, Im. Sr. Jordi Martí i Galbis, els/les consellers/es 
srs/es. Joan Manel del Llano Ribas, i Blas Navalón Fernández, per BComú-E-PSC; Montserrat Cantin i 
Mas, Pol Lliró i Tey, Joan Figuerola i Borràs, Concepció Molinas i Mallol, Jordi Bosch i Sala, Victor 
Gonzalo i Pérez, Montserrat Martín i Vivas, Jaume Oliva i Sala, Oriol Bertrán i Ferrer , i Rosa Maria 
Nicolau i Manero, pel PDeCAT-Unió.Demòcrates; Josep Antoni Guillen González, Boris Valls 
Guardiola, i Óscar Ramírez Lara, pel PPC; Guillem Casals Leon, per ERC-AM, i Iván Bello Alriols, 
Pedro Miret Betanzos, i Mercè Escofet Sala, per Cs. 
 
Assisteixen també el regidor executiu del Districte, Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell, i la regidora adscrita del 
grup de Cs, Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez. 
 
I, per acabar, hi assisteixen també els responsables següents del Districte: El gerent, Sr. Xavier Patón i 
Morales; la directora dels Serveis Generals, Sra. Teresa Batet i Calaf; la directora dels Serveis de Llicències 
i Espai Públic, Sra. Pilar Boguñà i Zubiaur; la directora dels Serveis a les Persones i el Territori, Sra. Imma 
Sampé i Soler; l’intendent en cap de la UT V de la Guàrdia Urbana, Sr. Domènec Escarré i Garcia; en 
representació del Cos dels Mossos d’Esquadra del Districte, Sr. Jordi Silva; la cap del Departament de 
Comunicació i Qualitat, Sra. Pilar Nieva i Lafuente, i en representació de l’Oficina de Collserola, el Sr. 
Ramón Llobera i Tello. 
 
El regidor-president del Consell en aquesta sessió ordinària, Sr. Martí , obre la sessió, donant la benvinguda a 
tots els assistents, i diu que iniciem la sessió plenària d’avui, d’acord amb l’ordre del dia  següent: 
 
1. Precs i preguntes dels/les assistents/es. 
 
2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 16 de març 

de 2017. 
 

3. Part informativa: 
 

3.1 Despatx d’ofici:  
 
3.1.1 Donar compte del decret d’Alcaldia de 4 de maig de 2017 (ref. exp.: 411/2017), de 

nomenament del senyor Francesc Xavier Patón i Morales, en el càrrec de gerent del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb efectes del 2 de maig de 2017. 

    
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 7 de març fins al 5 de 
maig de 2017. 

 
3.2 Informe del regidor del Districte. 

 
4. Part decisòria: Informes i proposicions dels grups polítics del Consell: 

 
4.1 INFORMAR el projecte normatiu del procediment d’aprovació del Reglament de participació 

ciutadana, de conformitat amb allò que exigeix l’article 23.2.f) de la Carta municipal de Barcelona. 
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4.2 INFORMAR la Modificació del Pla especial d’ordenació urbanística, de millora urbana i adequació 
del programa funcional per al nou centre de transferència en processos i tecnologies integratives 
(CTPTI) a l’àmbit de l’Institut Químic de Sarrià. 

   
4.3 APROVAR les propostes de medalles d’honor de Barcelona a proposta del Districte. 

 
4.4 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 

 
4.4.1 Del grup d’ERC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern del 

Districte faci abans d’un any el projecte de reforma de l’avinguda República Argentina, 
consensuat amb veïnat, teixit associatiu i oposició. 
 

4.4.2 Del grup del PPC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern 
municipal a: 

1. La creació d’una taula de treball per millorar la mobilitat en la zona del passeig de la 
Bonanova al tram Muntaner/Mandri, on participin veïns, responsables dels centres 
escolars, tècnics municipals, entitats i AMPAs dels centres educatius afectats. 

2. Que la principal tasca de la taula de treball sigui la modificació dels carrils de 
circulació, i tornar a la configuració anterior de dos carrils per sentit de circulació del 
passeig de la Bonanova, en el termini de 2 mesos. 

4.4.3 Del grup de Cs: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que les 
successives audiències públiques escolars es realitzin seguint estrictament el format 
d´audiència pública, és a dir amb llibertat de preguntar del públic sobre qualsevol 
temàtica referent al Districte sense imposar la temàtica a debatre. 

4.4.4 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
acorda que el govern municipal del Districte es comprometi a presentar, abans del proper 
Consell Plenari previst pel mes de juliol, un full d’actuació per desenvolupar el Pla de 
Futur 2010-2020 de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, indicant els terminis 
d’execució dels projectes que formen part del Pla de Futur i que han estat assenyalats 
com a prioritaris en les diferents comissions de seguiment que s’han realitzat. 

5. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiment de proposició): 
 

5.1 Precs:  
 

5.1.1 Del grup d’ERC: Que el govern del Districte, conjuntament amb les entitats presents a 
Sarrià-Sant Gervasi, impulsi i lideri la creació d’un contenidor digital o bossa virtual de 
lloguer d’espais municipals destinat a detectar necessitats i acompanyar les entitats en la 
recerca d’espais propis al mercat o compartir els ja existents. 
 

5.1.2 Del grup del PPC: Que el govern municipal del Districte informi en una sessió 
monogràfica sobre el projecte de superilles previstes al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 
amb detall de les mateixes i la seva afectació a la mobilitat del Districte, així com del seu 
calendari d’implementació, en el termini màxim d’un mes. 

 
5.1.3 Del grup de Cs: Que el govern del Districte insti a Parcs i Jardins de Barcelona perquè 

planifiqui les accions pertinents per aconseguir adaptar la totalitat de parcs del Districte 
perquè puguin ser utilitzats per nens i nenes amb diversitat funcional. 
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5.1.4 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates: Que el govern municipal convoqui abans del 
proper Consell Plenari una reunió amb veïns i entitats del barri del Putxet, així com els 
partits polítics amb representació al Districte per tractar qüestions pendents aturades de 
fa temps com ara l’ús de l’equipament del carrer Manacor número 1, la reordenació dels 
terrenys i accessos del parc del Putxet, la reforma de la República Argentina o el futur de 
finques com la Clínica Sant Josep o la Casa Tosquella. 

 
5.2   Preguntes: 

 
5.2.1 Del grup d’ERC: Què està fent el govern del Districte per tal que el jovent del Districte 

pugui accedir a un habitatge digne a Sarrià-Sant Gervasi? 
 

5.2.2 Del grup del PPC: Quin és el calendari d’execució i quines son les actuacions previstes 
per pacificar el carrer Major de Sarrià en el seu tram entre el passeig de Reina Elisenda 
de Montcada i la ronda de Dalt? 

 
5.2.3 Del grup de Cs: Quines han sigut les actuacions que ha realitzat el Districte per intentar 

evitar que la sala Granados, que té una qualificació urbanística per equipaments, fossi 
finalment adquirida per un particular? 

 
5.2.4 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates: Quina és la situació concreta i detallada 

(gestions que s’han fet, cost del servei, qui es fa càrrec del cost, etc.) en què es troba la 
implantació d’un bus de barri que connecti les zones del Farró i de la part sud de 
Galvany amb el Centre d’Atenció Primària del carrer Vallmajor? 

5.2 Seguiments de proposicions/precs: 
 

5.2.1 Del grup del PPC de la proposició aprovada pel Consell del Districte d’11 d’octubre de 
2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi insta al Govern Municipal 
a: 

1. Crear una oficina d’atenció per a joves emprenedors i habilitar un espai de coworking 
al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on els joves puguin establir sinèrgies amb altres joves 
emprenedors i projectes. 

2. Oferir assessorament a tots aquells joves que vulguin desenvolupar projectes 
emprenedors, i a joves empresaris que estiguin desenvolupant la seva activitat al Districte 
de Sarrià-Sant Gervasi. 

3. Aquesta oficina estarà en coordinació amb Barcelona Activa, per tal d’oferir tots 
aquells recursos disponibles. 

5.2.2 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates de la proposició aprovada pel Consell del 
Districte de 2 de març de 2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
acorda que el govern municipal presenti en aquest Consell de Districte abans d’acabar 
l’any 2016 un pla d’habitatges de protecció oficial per al Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
que situï l’oferta d’habitatge de protecció oficial a la mitjana de la resta de districtes de 
la ciutat de Barcelona. 

1. Precs i preguntes dels/les assistents/es: 
 
El Sr. Martí , diu: Bé, bona tarda, bona tarda a tothom. Bé, molt benvinguts i sigueu molt benvingudes en 
aquesta nova sessió ordinària del consell plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Si us sembla comencem, 
són les set tocades, i començaríem com és ja tradició, i seguint també l’ordre del dia que tothom ha rebut, 
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començaríem per la primera part d’aquesta sessió plenària, d’intervencions per part de veïns i veïnes previ a 
l’inici de l’ordre del dia ordinari pròpiament dit del plenari. En aquest moment tenim uns quants fulls, 
formularis amb precs d’intervencions. Com sempre fem, dintre de cinc minuts tancaríem, i si hi ha algú que 
arriba ara; donaríem cinc minuts més per si hi ha algú que vulgui omplir el formulari. Recordeu també pels 
qui sou nous o veniu poc, que les intervencions en un primer torn hi donem uns tres minuts, que és un acord 
de la Junta de Portaveus ja des de l’inici del mandat municipal, tres minuts per la primera intervenció de tots 
els que vulgueu intervenir, i donaríem si s’escau, si no és necessari no, un segon torn de rèplica d’un minut, 
per si ha quedat alguna cosa no prou clara en la resposta del regidor o dels membres del govern del districte. 
Bé, començaríem doncs. Faríem l’agrupació de cinc primeres intervencions i després el regidor les respondria 
a continuació tots elles juntes. Per tant, comença el primer bloc d’intervencions: 

- El Sr. Lluís Tusell (AV de Les Tres Torres): 

Abans de res, una prèvia, i és que a aquestes alçades de mandat voldria plantejar-me a qui haig de dirigir-me, 
formalment ja sé que és a vostè, Sr. Mòdol, però potser moltes de les coses que dic són més pel Sr. Del 
Llano. El que sí que li agrairia és una mica de posicionament perquè vull plantejar un tema del Pla de 
mobilitat que se’ns va presentar l’altre dia, i ja no tinc clar si per exemple vostè comparteix aquest Pla de 
mobilitat o en les coses concretes que parlarem, o és una imposició que ve des de la plaça Sant Jaume, des del 
partit que governa la ciutat, així que li demanaria una mica de concreció per saber amb quines cartes juguem.  

El Sr. Martí intervé en aquest moment, i li diu al Sr. Tusell que és l’inici de la intervenció, però que com a 
criteri general (després evidentment fem el que toqui, el que interessi), les intervencions són dirigides al 
regidor del Districte com a cap del govern del Districte, i pot respondre ell mateix o pot delegar o 
complementar la resposta amb alguns dels seus companys de govern, ho dic perquè té tota la llibertat i tota 
l’autonomia per respondre, però evidentment se suposa que és un govern col·legiat, amb decisions 
col·legiades, però a partir d’aquí no m’hi poso, simplement és per dir que el Sr. Mòdol és el regidor executiu 
titular del govern del Districte.  

Tot seguit, el Sr. Tusell continúa la seva intervenció, i diu: Era només parlar sobre el Pla de mobilitat que 
se’n va presentar l’altre dia. Clar, aquí se’ns en portem temps, ho vam parlar l’altre dia amb el Sr. Navalón 
també, portem temps els veïns, anys, demanant una sèrie de coses que se’ns ha dit que esperem al Pla de 
mobilitat, que és un pla tècnic, i que ens donarà una mica la visió global. Ho hem fet, el Pla de mobilitat ens 
va semblar bastant pobre, vull dir, recollia coses que els veïns ja tots sabem, això suposo que és aplicable a 
tots els barris de la ciutat en el fons. Hi havia poques concrecions i ens vam quedar una mica decebuts. En 
qualsevol cas vem veure com en el Pla de mobilitat s’incloïen qüestions que no eren tècniques, que eren 
segurament ideològiques, incloïa una part que s’havia imposat des del govern municipal que era el tema de 
tots els carrils bici, els propis tècnics van explicar, i fins i tot van dir que ells aquell pla de carrils bici no el 
compartien en algun punt, que veien inaplicable tècnicament posar carrils bici en alguns d’aquests llocs que el 
mapa a més ho deia molt clarament. Lo més concret d’aquell Pla de mobilitat precisament era el pla de carrils 
bici a la ciutat.  

Avui ens hem reunit amb l’AMPA del col·legi Teresianes que està recollint firmes i que em sembla que s’ha 
posat en contacte amb el Sr. Del Llano, o amb el Sr. Mòdol, no ho sé, per què els hi posen o hi ha un carril 
bici previst que és ja aprovat segons han dit, que va de la Diagonal, puja tot el carrer Ganduxer i arriba al 
passeig de la Bonanova, i els pares i mares estan preocupats perquè el carrer Ganduxer és un carrer ara per ara 
mateix amb molt de trànsit i amb poques voreres, si a més a més li fiquem un carril bici just al costat de 
l’entrada principal de l’escola, doncs en fi..., és la seva preocupació, i estan totalment en contra.  

Nosaltres, com Associació de veïns de Les Tres Torres, el que diem, és que no ens oposem als carrils bici en 
general, però el que diem és que segurament no és la prioritat d’aquell tros de carrer que hi hagi un carril bici, 
que hi ha coses a fer abans com ampliar les voreres, com pacificar el trànsit. Hi ha mesures que sí que el Sr. 
Navalón, sí que ens va dir, però, de pacificació, però que no incloïa l’ampliació de voreres. Llavors el que ens 
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agradaria és que s’organitzés una reunió, preferiblement el Sr. Del Llano, amb el Sr. Navalón, amb vostè 
mateix senyor regidor, perquè la resposta que ha tingut l’AMPA ha sigut de que se’ls hi convocarà sense data 
a una reunió per explical-s’hi el que faran. Jo em pregunto on està la participació en aquest govern municipal, 
perquè si lo que anem és a explicar el que dicto i mando i faig no per qüestions tècniques si no per qüestions 
ideològiques perquè com dic, el Pla, els tècnics veuen impossible alguns dels carrils bici, llavors els que els hi 
demanaria, ja no només pel carril bici del carrer Ganduxer sinó en general pel que afecta al barri de Les Tres 
Torres, és una reunió urgent perquè segons diuen aquest carril bici s’executa sí o sí, una reunió perquè al 
menys puguem participar, debatre idees, plantejaments que fan molts anys que demanem els veïns de Les 
Tres Torres (vostè ho és) i que es tinguin en compte a l’hora d’aplicar aquest Pla de mobilitat, senzillament 
això, és demanar una reunió per poder participar, i no només rebre informació sinó també aportar.  

- Sr. Leo Bejarano (AV de Sarrià): Exposa diversos assumptes: 

- Un, sobre parcs i jardins (gossos als jardins de Vil·la Amèlia): Hem detectat, i ja ens ho havien comentat 
alguns veïns i veïnes del barri, que hi ha gossos en què alguns propietaris, no tots evidentment, són un pèl 
incívics, els deixen anar, llavors allà hi ha nens jugant, els gossos campen i llavors allò és un campi qui pugui. 
Com això és difícilment controlable, ja entenem que no podem posar un municipal al darrere de cada 
propietari de gos, el que sí que volíem preguntar al senyor regidor quines mesures té previst aplicar en aquest 
cas i, ja sé que en altres parcs de Barcelona també passa, però en aquest cas de Vil·la Amèlia, doncs per 
dissuadir a la gent que deixa anar al gos de que ho facin.  

- Altres dos, sobre mobilitat: Una primera és que s’ha fet una miqueta de treball de camp, hem fet així quatre 
passejades en cap de setmana, en vespre, en matins o així, en diferents moments de la setmana i del dia, pel 
carrer Enric Giménez, aquesta zona que va passar a ser verda pels veïns de Pedralbes, i el resultat (i si vol 
parli vostè amb la gent dels Serveis Tècnics de Mobilitat) és bastant pobre, la zona verda d’Enric Giménez 
està bastant buida, els caps de setmana no hi ha ni un cotxe, i entre setmana molt poquets. Ho diem perquè 
nosaltres ja ens hi sembla bé que hi hagi una zona per veïns, evidentment, som una Associació de veïns i ens 
interessa que hi hagi aparcament, però perquè poder replantejar la decisió que van prendre de que la gent de 
Sarrià no puguin, els veïns de Sarrià veïnes de Sarrià no puguin aparcar en aquest carrer.  

I l’última que li volíem plantejar són tres precs, no són preguntes, la primera sí que és una mica pregunta, la 
tercera és que del 19 al 22 de setembre, Barcelona celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
(també és un tema de mobilitat), i el dia 22 és el Dia Internacional Sense Cotxes, llavors hem estat parlant 
amb diferents ampes del barri i amb altres entitats i estem com creant un xup xup perquè què es podria fer en 
el barri a nivell social per aquest tema, i sí que li volíem fer un prec, de que parli amb tots els seus Serveis 
Tècnics, tenim una certa sensibilitat sobre el tema de la contaminació atmosfèrica que hi ha en aquest 
Districte pel tema de les partícules en suspensió, estem més amunt i per tant ens mengem les nostres i les que 
no són nostres. Llavors, més que res, en pla exemplificador una mica per sensibilitzar la població sobre 
aquesta problemàtica, voldríem demanar (ho farem per les vies formals evidentment, però ja us ho volíem 
demanar perquè ho pugueu gestionar internament) que al Sarrià vell aquell dia no hi hagin cotxes, 
evidentment emergències, ambulàncies, policia, veïns que tinguin pàrkings a dintre del Sarrià vell tinguin ple 
accés, però hem estat mirant i són justament només vuit punts que s’hauria de posar una barrera petita física, i 
aprofitar perquè en totes les places i carrers les entitats puguem fer activitats i reivindicar una mica que l’espai 
públic no és només dels cotxes. Sarrià vell és un lloc fàcil per fer-ho, perquè gairebé tots els carrers són 
peatonals o molts, val?, i només hi passen això justament veïns que tenen un aparcament per portar el cotxe a 
casa seva.  

- El Sr. Àlex Guasch (veí del psg. de la Bonanova, 4): També em refereixo a un tema de mobilitat, 
concretament, som els veïns del passeig Bonanova el 4, el 6, el 8 que és La Salle, el 10 i el 12 i l’embà. Ens 
vam trobar un cap de setmana que es va alterar els carrils de la banda mar del passeig Bonanova direcció 
Besòs, que hi havia dos, dos, i dos cap a Sarrià, que es van alterar i es van posar tres, tres i dos. Bé, això altera 
la circulació sobre tot en els moments de confluència d’entrada al col·legi. A la reunió vam tindre, vam 
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demanar una reunió i ens vam reunir amb el Sr. Del Llano per exposar la situació que en aquests moments 
està passant. Bé, necessitaríem una resposta o veure, perquè es va fer una obra unilateralment sense tindre en 
compte, no ens van avisar, però lo que està provocant pues és una alteració, sobre tot en moments que passen 
els autobusos de turístics, doncs l’autobús turístic no pot estar al costat de la vorera per l’arbrat, i després en 
moments d’accés a La Salle, doncs allò ocasiona un conflicte. És més, també els autobusos, els autocars per 
recollir als infants de La Salle s’alteren, no poden estar aparcats a la plaça i estan en el passeig Bonanova, 
cosa que altera. En definitiva era per demanar-li una, una, pregar-li una resposta o a veure què es podria fer. 

- Sr. Jaume Teixidor (AV de Can Rectoret): Exposa diversos assumptes: 

- Primer de tot, vull agrair a tant a la part del Districte i als senyors consellers, en el acte que vam fer al 
campionat de dominó famós a la muntanya, i supercontent i agraït per la vostra col·laboració i per haver pujat 
al centre de menors, esperem fer més activitats con los nanos del centre de menors, i motivar i que hagi un 
buen ambient dintre del barri.  

- Portem gairebé un any demanant l’informe de l’avaluació que es va fer del simulacre l’any passat, el 2016, 
en el mes de juny, s’ha dit en plens, en audiències, al departament tècnic, a la tècnica de seguretat, etc., però 
no tenim cap resposta ni res, espero a veure si nos podeu contestar alguna cosa sobre aquest informe.  

- Després, portem també més d’un any demanant uns mapes, tant s’ha demanat al Departament tècnic de 
comunicació, s’ha demanat al tècnic de barri, s’ha demanat a la tècnica de seguretat, des de l’Oficina de 
Collserola tant la Tina Poyán como el Ramón Llobera lo han demanat al Districte, i portem més d’un any 
sense tenir els mapes.  

- Va haver un robatori en el nostre casal aquest hivern, i el primer em sorprèn molt que per part del Districte, 
o per part de l’Ajuntament, no s’hagi fet cap denúncia sobre el que va pasar, nosaltres com Associació sí que 
vam fer la denúncia però no tenim cap informe, vull dir que ningú ens informa de res, i voldríem sapiguer 
també com està el tema, sobre tot si va saltar l’alarma, si se’n van oblidar de ficar l’alarma, si va ser una 
errada de l’alarma….., és que no sabem res, ningú ens informa, i ens agradaria també que com a mínim, ja 
que hem fet nosaltres la denúncia i hem donat la cara doncs que ens informin una mica, sobre tot pel material 
que s’ha destrossat i que o tenim de menys, si això se reposarà o què pensa fer el Districte sobre aquest tipus 
de material que ja no tenim.  

- Després, i ja ho he comunicat alguna vegada i a més a més a la Guàrdia Urbana, tenim un problema de dos 
carrers en concret, i és que les bicicletes els caps de setmana i festius circulen en sentit contrari, i no sabem 
què fer, jo ja estic cansat de comunicar-lo, un seria el camí del pantà, on està el bar El sol i l’aire, i l’altre 
seria el camí de la Llenega, que és el camí que puja des de l’esglèsia i  que va fins al Pinya 2.  

- El tema, que també ja s’ha comentat vàries vegades, dels desfibriladores a la muntanya, penso que tant en el 
casal, en el centre cívic i en les estacions, tindria que haver un desfibril·lador sí o sí, porque costa més una 
vida que no el que podeu gastar en això, per què el temps que triga en arribar allà una ambulancia, a la 
persona que li ha donat un infart o li ha donat una parada cardíaca, no se’n surt, i ja hem tingut un cas i no fa 
gaire.  

- Per acabar, m’agradaria saber com està el tema de la zona 1 fins a Sant Cugat (de FGC), ja sé que és una 
cosa que no us toca però a veure si heu pogut fer alguna gestió o algo, para així d’aquesta manera també 
podríem treure una mica tot el problema que tenim en el barri sobre els aparcaments.  

- Sr. Jordi Campos (veí de Les Planes-Can Castellví-Mas Guimbau): Volia parlar sobre el Pla parcial, fa vuit 
mesos que aquí al Plenari es va aprovar el Pla parcial de revisar-lo, vull dir, què en sabem d’això?, doncs el 
govern no ha fet res de moment, i també què penseu fer en les afectacions.  
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Després, intervé el Sr. Mòdol, per respondre les intervencions anteriors, i diu: 

- Al Sr. Tusell: Respecte a les qüestions del Pla de mobilitat i el que comentava concretament sobre carrils 
bici, entenc que es va fer una reunió que era per informar del diagnòstic del Pla de mobilitat, si no vaig errat, 
no de la proposta del Pla de mobilitat, i entenc, perquè estem en aquest procés, que el Pla de mobilitat no està 
fet ni tancat, és possible que incorpori, perquè independentment del Pla de mobilitat del Districte hi ha altres 
actuacions com podrien ser aquesta. Si hi ha un problema concret sobre un carril bici doncs el que hem de fer 
evidentment encantats de reunint-se i de parlar-ho, cap problema, és el nostre districte, per tant si hi ha un 
problema puntual en la implementació, no és la primera vegada que surt aquest tema, hi ha altres llocs on han 
sortit aquestes qüestions, cap problema, és a dir que si hi ha, en aquest cas has parlat de l’escola Teresianes la 
implementació d’un carril bici, doncs si tenim aquesta información, en parlem, tot i que m’estranya que 
sorgeixi dins del Pla de mobilitat, perquè entenia que estàvem en la fase de diagnòstic i que no estem en la 
fase de proposta encara, però si és així, ha sortit aquí doncs cap problema, de fet, si voleu ens reunim per 
parlar-ne però si no el que farem arribar a Mobilitat és que n’hi ha aquesta, aquest problema amb aquesta 
qüestió concreta amb l’escola. És cert que qualsevol carril bici suposa una alteració molt gran en aquest àmbit 
en concret i en qualsevol altre (aparcaments, etc.), per tant és cert que acostumen a despertar aquestes queixes 
i per tant ho transmetrem. En qualsevol cas, a futur, és a dir quan sí que fem la proposta a Mobilitat sí que 
hauran d’estar incorporades totes aquestes qüestions i per tant en parlarem, actuacions que puguin solapar-se 
en aquest període com aquesta o com la que comentava el senyor del passeig de la Bonanova, be, la ciutat no 
s’atura i per tant hi ha actuacions d’aquest estil, i si hi ha alguna cosa que creieu que no funciona, ens ho 
comenteu i us ho farem arribar, evidentment.  

- Al Sr. Bejarano: Ha comentat tres qüestions:  

1) Una, sobre el tema parcs i jardins que com sabeu és un tema que està aquests dies com de molta actualitat 
perquè hem parlat de l’operació que fem en el Turó Parc i que mentre durin les obres no volem que entrin els 
gossos per no malmetre allò que estem arreglant just en aquest moment tan sensible. Sabeu que està ja 
l’Ordenança de tinença d’animals que no s’ha aplicat encara totalment, però que en espais com els parcs han 
d’anar sempre lligats, i per tant efectivament és una qüestió d’incivisme. En el cas de Vil· la Amèlia no tinc 
constància de que s’hagi malmès el parc, si és així doncs ens ho feu saber, sí que és cert que hi ha aquesta 
qüestió de convivència, és evident, vull dir que tots tenim nens, tots hem anat al parc de Santa Amèlia i sabem 
el que passa, per tant hem d’insistir sobre el compliment de l’Ordenança que diu que segur dins del parc han 
d’anar lligats els gossos perquè no es produeixin aquestes situacions. Per tant, què podem fer?, doncs 
augmentar el control, el marge real que tenim per augmentar el control és molt poc i per això hem d’anar 
prenent a vegades mesures com, que no ens agraden prendre, com ara la prohibició durant l’execució d’unes 
obres en un parc de que no entrin els gossos, perquè no tenim el personal necessari per estar vigilant 
constantment que qui entra porta el gos lligat o no el porti, però esperem, perquè a més penseu que són àmbits 
molt interiors, per tant és molt difícil de vigilar, però en qualsevol cas augmentarem la campanya o la 
comunicació o farem tot el que estigui a les nostres mans perquè la gent es comporti cívicament, perquè al 
final això no és un problema dels gossos, avui comentàvem a la ràdio, sinó dels amos que els deixen anar 
sueltos en aquests parcs.  

2) Sobre temes de mobilitat: Estic molt d’acord en el que dius de la zona verda, no només en aquest àmbit 
sinó en altres del Districte, de fet crec que tenim sobre la taula una qüestió sobre l’aparcament, també tenim 
demandes de gent de Can Caralleu, de gent de la muntanya, sobre zones específiques on no poden aparcar i sí 
que haurien de poder aparcar, i per tant estem estudiant, i crec que aquest és un punt doncs que val la pena, 
no? La zona verda serà un tema, és a dir és un tema, va sortint en diferents plenaris, en diferents sessions, i 
mirarem de donar-li resposta. No ho vinculem al Pla de mobilitat, tot i que està vinculat, perquè creiem que hi 
ha actuacions d’aquestes que es poden dur a terme com més ràpidament.  

3) Sobre el Dia Sense Cotxes, fantàstic, és a dir tant de bo tothom presenti quantes més propostes millor, 
mirem la viabilitat d’això que comenteu, respecte a sempre garantint la seguretat efectivament, però jo crec 
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que és una proposta, una iniciativa molt maca, i per tant tot el recolzament, però a veure com ho podem dur a 
terme aquesta i qualsevol altra que es puguin dur a terme durant aquest dia.  

- Al Sr. Guasch:  

1) Respecte a l’afectació del carril del passeig Bonanova, és un tema del que n’hem parlat abans, durant i 
després sobre tot amb l’escola La Salle, i és cert, primer teníem com molta por de quina incidència podia 
tenir, tenim informes de Guàrdia Urbana que efectivament ens descriuen aquest problema de que hi ha gent 
que salta el carril en algunes ocasions. Per tant, si cal, o sigui jo vaig dir des del primer dia, si això no 
funciona aquesta actuació en principi la raó de ser és per millorar la freqüència dels busos que passen per 
l’altra banda, és a dir per augmentar la capacitat en el semàfor, aquest és l’argument que se’ns dóna. Si el 
benefici és, si no hi ha cap benefici o si realment no estem millorant en res la situació, retornarem enrere, és a 
dir jo vaig dir molt clarament des del primer dia que estaríem amatents i atents en aquesta qüestió. Em sorprèn 
que de l’escola, que tinc whatsapp directe diguem amb el director no n’he tingut cap queixa, però si vostè 
actua en representació doncs ho tenim en compte, per tant, si hi ha un problema, o sigui si en lloc d’un guany 
suposa un problema doncs ho valorarem, i si és així doncs la situació reversible i la tornarem enrere, vull dir, 
vaig dir des del primer dia, d’acord? Valorem però si, si hi ha més pros o més contres. No tenia constància de 
que l’escola tingués cap problema, com a mínim a mi no m’havia arribat personalment.  

2) Respecte al Pla parcial d’afectacions urbanístiques de Les Planes que comentava, lamentablement estem 
una mica igual, és a dir que sí que és cert que s’està treballant, que s’han fet dues propostes des dels Serveis 
Tècnics de Planejament (de Glòries) per mirar de treballar única i exclusivament sobre les afectacions. 
Precisament estava previst que es convoqués als veïns, no sé si s’ha produït, crec que encara no, però s’està 
treballant específicament en aquest tema per donar resposta a la qüestió judicial que, com sabeu, anem tard, 
ho admetem, admeto que anem tard en el sentit de que pensàvem que la resposta que ens donaria els Serveis 
Tècnics seria més rápida. De moment, a dia d’avui no tenim aquesta solució que no és fàcil per altra banda, 
però sí que és cert que s’ha trobat que la via per resoldre com a mínim el tema judicial era treballar única i 
exclusivament amb els, amb les afectacions, i en això estem.  

- Al Sr. Teixidor: Dona la paraula al conseller del govern del Districte, Sr. Navalón, que li diu: Intentaré 
contestar ràpidament totes les preguntes que ha fet:  

1) Primer, agrair-li l’agraïment per l’assistència a l’acte del premi que va haver-hi del dominó al centre de 
menors, li faig arribar les gràcies per convidar-nos per part de tots els consellers que vàrem assistir, no només 
per banda meva, entenc, tant el PPC com Cs que van assistir a aquest event, que era un acte de donar suport al 
centre de menors, i així ho vàrem fer i enteníem que tenia que ser amb tots els partits polítics, amb la 
participació de tots.  

2) Quant al que ens demana, l’informe de simulacre del Rectoret del 2016, en teoria té que haver-hi un 
informe que entenc que és de Bombers, mirarem de trobar-lo i de fer-li arribar, vull dir que si hi ha un informe 
d’un simulacre no té que ser cap complicació, tornarem a demanar-lo.  

3) Quant al robatori al casal, el que sí em consta és que vostès han parlat amb el Cos dels Mossos d’Esquadra 
(CME), és més, sé que CME va contactar amb vostès perquè van detindre als dos autors d’aquest robatori, i a 
més sé que fins i tot els hi van dir que havien trobat alguna peça del que li havien robat, del que quedava 
reconegut que eren aquests senyors, que han tingut un judici i n’hi ha dos detinguts ara mateix. Vull dir això 
em consta que se lis ha fet arribar, o sigui, informació han tingut. Si vol més informació després ho parlem i 
mirem avia’m de proporcionar-li, però contactar i penso que informació del robatori de com ha anat i com ha 
sigut el procediment ho hem sabut tots, jo li he fet arribar, jo sé que CME també li han fet arribar, vull dir, 
això és transparent. Si n’hi ha algo que CME no li ha fet arribar a lo millor és que no es pot, també vostè té 
que entendre que n’hi ha coses que a lo millor no poden circular o no es pot donar, però llavors és un tema de 
seguretat, no és de transparència o no, sinó que és per seguretat, però ho parlem i també ho podem treballar.  
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4) Quant a la circulació en sentit contrari, vostè diu ara bicis, però si jo no recordo malament, en una altra 
reunió això ja ha sortit però no eren bicis, eren cotxes, no obstant ho mirarem. Restringir les bicis en depèn de 
quins carrers, i vostè sap que els dos carrers que parla són carrers relativament en que hi hagi bicis que vagin 
en sentit contrari en un lloc de muntanya tenim que anar alerta, no podem evitar que vagin bicis per depèn 
quins camins de terra o depèn quins camins siguin, un dels camins que és el que comunica un berenador sí 
que està asfaltat però normalment està tancat i només està obert unes hores. Vull dir que clar, és molt 
complicat, no podem ficar un guàrdia urbà només per controlar les bici, això ho sabem però clar és com quan 
entren al parc costa molt parar-les, però ho mirarem amb molt de carinyo.  

5) Quant al tema dels desfibril· ladors, quan va passar allò, nosaltres vàrem enviar un escrit a FGC  perquè allò 
no va passar tampoc a prop de l’estació, però ja vàrem enviar un escrit a FGC dient que fiquessin a les 
estacions, però pensi que no és competència nostra, nosaltres el que hem fet és impulsar per dir escolti, vostè 
tindria que tenir, el que sí que sé és que en breu segurament estaran en les nostres centres els desfibril· ladors, 
que això sí que és cosa nostra més directa, parlo de centres cívics, però lo de FGC és més complicat, perquè 
són ells els qui ho tenen que pagar, i clar, nosaltres no disposem dels seus diners, però tornarem a insistir 
perquè ho tinguin en compte.  

6) Quant a lo de la zona 1, ja sap vostè que no és competència nostra, encara que sí que sabem que a l’Àrea 
Metropolitana de Transports s’està parlant de que possiblement a l’any 2018 hi hagi una tarificació única que 
arribi fins al Vallès. Nosaltres com a Ajuntament ho estem impulsant però igual que els altres ajuntaments, es 
tenen que ficar d’acord tots els ajuntaments, no sabem, no és una competència nostra directa però que no està 
descuidat, ja sé que això significaria arreglar els aparcaments del nostre barri en concret, però estem ahí.  

Tot seguit, hi ha un torn de rèpliques: 

- El Sr. Teixidor, diu: Se m’havia oblidat de comentar una cosa, s’ha creat una nova associació en la 
muntanya, es diu l’Associació del nostre grup, és una associació cultural i no té res a veure com a associació 
de veïns, és una cosa que es farà i era només per fer la presentación, el dia 24 ja tenim reunió con el tècnic de 
barri, i ja ens anirem trobant.  

- El Sr. Tusell, diu: Agrair-li al Sr. Mòdol la seva resposta, i per anar al gra, el que li proposo és que agafi el 
compromís de, com que ens van dir que el carril bici en concret del carrer Ganduxer era d’aplicació, o 
construcció, o instal· lació immediata, el que li demanaria és el seu compromís de que no hi hagi cap carril bici 
de forma immediata fins que no arribem a un consens sobre com complementar allò, si és que s’ha de fer. I 
només per últim convidar, ja que estem, convidar-los a la festa major de Les Tres Torres que comença just 
d’aquí una setmana.  

- El Sr. Guasch, diu: Sí, molt ràpidament, una prèvia, quan jo deia que s’havien fet les obres unilateralment 
dels carrils, es va tenir en compte sembla ser en La Salle però en els veïns no ens van tenir en compte. Segon: 
ha quedat molt clar la seva resposta que confirma lo que va dir i diu el director de la Salle, la reunió que van 
tindre el 2 de maig, que es van fer unes obres esperant que funcionessin i si no funcionaven es tirava enrere, 
doncs ell mateix diu que no funcionen, perquè es veu que la millora que pot tindre els autobusos és d’un 
segon, d’un segon al passeig de la Bonanova fet per vialitat, quan després al carrer Muntaner allí el perden pel 
semàfor que hi ha a General Mitre. 

Després, el Sr. Martí  diu que comença el segon bloc d’intervencions: 

- Sr. Ignacio Faserías (Centre Aragonès de Sarrià): Intentaré ser el més breu posible, avui han vingut uns 
quants socis i amics del Centre Aragonès, i per no ocupar tots els torns de paraula (som més de quinze 
persones aquí presents), el resumim en un i si m’estenc una mica doncs ho sento per la resta de participants. 
M’expressaré en castellà també per respecte a algunes de les persones que avui m’acompanyen. Bé, des del 
primer Ple en que vam exposar la situació del tancament del Centro Aragonés pensava sincerament que 
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serviria d’alguna cosa i que l’Ajuntament havia entès que devia fer alguna cosa al respecte, sembla ser que fer 
alguna cosa al respecte ho van entendre com continuar rient-se de nosaltres i seguir demostrant la falta de 
voluntat per resoldre aquest assumpte. Ara ja no només tenim una veïna que ens ha denunciat i que es 
desentén, sinó també un Ajuntament i uns responsables que es neguen a complir amb les directrius que ells 
mateixos marquen, sabent que això és una decisió injusta, i això té un nom: se’n diu prevaricar. Passaré a 
exposar les últimes reunions i comunicacions entre el Centro Aragonés i els responsables del Districte.  

A instàncies del tècnic, el Sr. Andreu Pina, amb qui ens vam reunir a rel de l’últim Ple, vam presentar tres 
burofax a l’Ajuntament per concertar la coneguda prova de so que vostès mateixos ens continuen exigint per 
incloure en l’informe de la nostra auditoria, aquests tres burofaxos van ser entregats i segellats en aquest 
mateix Ajuntament en les dates 8 de febrer de 2017, 28 de març de 2017 i 19 d’abril de 2017. Se’ns va fer 
saber, així se’ns va informar per part dels tècnics, que si no hi havia resposta per part de la veïna per concertar 
aquesta visita en cap d’aquests tres burofaxos, automàticament l’Ajuntament procediria al tancament 
administratiu de l’expedient, i d’aquests tres burofaxos mai vam rebre resposta. El dia 26 d’abril vam 
demanar per escrit el tancament administratiu de l’expedient i no vam rebre resposta tampoc. El dia 5 de maig 
ens va trucar la Sra. Montserrat Grifell  per dir que intentaria mediar amb la veïna, intentava mediar dos 
mesos després del primer burofax, no està gens malament, però que aquesta veïna li donava una data molt 
llunyana per la prova i bé, que no teníem una data definitiva en aquell moment per concertar la visita, i que 
ella es comprometia a donar-nos entre aquest dia 5 de maig i el dia 8 una data de realització de la prova, i 
tampoc ens va respondre.  

Bé, el dia 8 de maig ens vam reunir amb el Sr. Xavier Patón, que crec que és el nou gerent del Districte, i 
entre d’altres perles ens diu que en l’expedient del Centro Aragonés no consta cap dels tres burofaxos que 
nosaltres hem entregat, ni l’informe de les proves de l’auditoria. En aquesta reunió, ens demana un parell de 
dies més per revisar la documentació i donar-nos una resposta. Tres dies després, el dia 11 de maig, el Sr.  
Patón ens comunica per telèfon que es pot fer la prova en casa de la veïna el proper 2 de juny, bé, és una 
comunicació per telèfon i ni per escrit, ni burofaxos ni cap comunicació oficial, però bueno, almenys és una 
resposta. Se li demana que, ja que hem presentat els burofaxos sense obtenir cap resposta en els terminis 
establerts, es procedeixi al tancament administratiu, a lo qual no respon. Li diem, paraules més o menys 
textuals, que es nota que no volen fer-ho, no volen complicar-se la vida, no volen treballar i no volen tenir 
taques a l’expedient. Davant d’això tampoc contesta a aquests comentaris.  

Avui hem vingut uns quants socis i amics del Centro Aragonés al Ple i no hem vingut per fer-nos notar, per 
posar-hi més pressió, perquè això ja està passant, ja està aquesta situació als mitjans de comunicació, ja estan 
vostès, bé, quedant-se sols respecte a d’altres forces polítiques d’aquest consistori, si hem vingut uns quants 
és perquè aquests socis coneguin les persones que han decidit continuar rient-se d’ells, a les persones que els 
neguen sense motiu la reobertura del Centro Aragonés al públic, les persones que els fan perdre el seu temps i 
diners en burofaxos però que al cap i a la fi se’ls passen per l’arc del triomf. Bé, senyors, prou paciència hem 
tingut fins ara, prou greuges hem suportat, prou temps hem esperat, hi ha massa actuacions que són 
inadmissibles ja per part de l’Ajuntament en aquest assumpte. Per què hem de tolerar que es perdi la 
documentació que presentem? Per què hem de cedir a mediar quan ningú, cap de vostès va venir a mediar en 
el moment en que es va posar la denúncia al 2015? Per què hem d’aguantar que vostès mateixos es neguin a 
complir els procediments que vostès dicten, i no vulguin procedir al tancament administratiu, calant-se la llei 
com volen? Doncs no ho tolerarem. Ens hem cansat i ens hem cansat de la seva malaptesa, de la seva 
incapacitat i de la seva mala fe, i venim per recordar-vos el que han de fer, es veu que igual que els rucs 
vostès de vegades només responen als pals, doncs aquí estem. Bé, ja que no volen fer-ho, els hi recordarem el 
que deuen fer. Compleixin la llei, mostrin una mica de respecte i deixin-se de fotre’s dels nostres socis. Tenim 
els suficients arguments com per demandar aquest consistori i exigir-li danys i perjudicis. Vostès no van crear 
aquest conflicte però no fan res més que donar-li ales amb els seus actes. Deixin-se de paraules buides i 
treballin. El dia 2 de juny, déu mitjançant, si les autoritats i la veïna ho permeten, realitzarem la prova de so, 
clar que sí, nosaltres estem complint amb la nostra paraula des del primer dia. Compleixin vostès amb la seva 
i procedeixin al tancament administratiu de l’expedient. Estem aquí per, avui, exigir el tancament 
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administratiu de l’expedient que afecta l’activitat del Centro Aragonés. Volem una resposta pública i 
afirmativa en aquest moment. Si no és així entenem que vostès prefereixen continuar amb aquesta guerra 
oberta contra el cas que vostès han creat i així actuarem en conseqüència, prenent les mesures i les accions 
que considerem oportunes perquè vostès continuïn quedant retratats com fins ara. 

- Sr. Jesús Escardó (Associació de veïns i cultural del Sanatori): Nosaltres també estem una mica en aquesta 
situació per diferents costats, però a vegades penso que aquestes parets quan senten parlar doncs arriben una 
mica, aaaaa, ja està aquest una altra vegada amb lo seu, ja està aquell una altra vegada en lo altre,  fins i tot 
aquella senyora que no tinc l’honor de conèixer somriu una mica de tant en tant també. Bé, el tema que ens 
porta aquí és demanar la contestació a dues instàncies que es van fer el 13 de març d’aquest any. Van en 
relació a la sol·licitud del nostre conveni d’ocupació d’espai, de cessió d’espais al casal de barri del Rectoret 
que la vam fer el 5 de maig del 2016, doncs ja fa un any que estem al darrere d’aquest tema.  

Sí, el passat 28 de febrer vam tenir una reunió amb el Sr. Navalón, i verbalment se’ns va comunicar una 
opció, a la qual nosaltres vam demanar després de l’assemblea que vam realitzar el dia 13 de març, o sigui 
una setmana després, vam demanar per escrit una sèrie d’informacions per poder prendre una decisió en 
funció d’una resposta escrita, una resposta escrita perquè si nosaltres ens dirigim a l’Administració per escrit 
crec que tenim el dret de que ens contestin per escrit. Estem molt contents de que el 28 de febrer se’ns faci 
una proposta, la nostra alegria era que es tenia en compte, que ens tenien en compte per reconèixer el nostre 
dret a l’ús d’aquest espai, però també és un dret rebre contestació a les informacions demanades via instància. 
Com una paradoxa, perquè no és més que paradoxa i desesperant, el dia 16, o sigui abans d’ahir, rebem una 
carta on ens diuen: contestem a la vostra instància del dia 25 d’abril; 25 d’abril; clar, 25 d’abril, que és el mes 
passat, és una instància que reclama les informacions del 13 de març; o sigui, el nucli de la qüestió és el 13 de 
març, no el 25 de maig; la instància del 25 de maig és només reclamar lo que es demanava el dia 13, que 
també ho vam reclamar per escrit el dia 29 de març, i que també ho hem reclamat en anteriors plenaris i en 
anteriors, i en l’última audiència pública. Bé, no sé, és una cosa així una mica feixuga, no? En definitiva, el 
que nosaltres vam exposar en aquelles instàncies i que volem que si us plau se’ns contesti el més aviat 
possible, és: en la instància 1 2017 0148226-1 (dic el número perquè consti en acta i així es pugui trobar més 
ràpidament) que se’ns faci arribar la proposta de conveni d’espais en el casal del Rectoret per escrit amb el 
seu pressupost, això del pressupost ho vaig afegir, no estava a la instància, ho vam afegir després, d’aquesta 
verbal que parlem, perquè un paper amb quatre ratlles no ens en semblava prou seriós per presentar en una 
assemblea de socis de l’associació de veïns i cultural del Sanatori, que recullen més de quaranta famílies del 
barri. Segona petició: que se’ns informi de quines entitats a part de la nostra han demanat oficialment i quina 
data, conveni d’ús d’espai en el mateix casal. Tercera: en quina data consta la nostra petició, que ja ho sabem, 
5 de maig. Quarta: en quin estat oficial es troba el conveni anterior, a quines entitats afecta i si és legal que 
encara hi sigui. Per altra banda l’altra instància: quins són els requisits necessaris per incorporar la nostra 
associació al Sanatori a la comissió de les zones d’aparcament del Baixador i de Les planes; quina és 
l’empresa encarregada de la gestió d’aquestes zones, i quina és la forma de participació, funcionament i 
responsabilitats d’aquesta comissió.  

En quant tinguem aquesta resposta, senyor regidor, senyor conseller, nosaltres ens comprometem a convocar, 
en el mínim plaç exigible pels nostres estatuts, una assemblea extraordinària per tal de donar resposta a la 
proposta del conveni i de les altres decisions relacionades amb aquestes informacions demanades. També 
aprofito per convidar-vos a tots els veïns i veïnes que esteu aquí i a tots els consellers representants dels 
nostres veïns i veïnes, el proper diumenge al segon mercat de puces o mercat de segona mà i artesania que 
organitzem des del Sanatori a l’esplanada del casal el proper diumenge 21 de maig al matí.  

- Sra. Maria Ángeles Zuazo (veïna del barri de Les Planes): Volia tocar el tema que ja és reincident cada 
Plenari, que en el mes d’octubre, en la primera quinzena del mes d’octubre del 2016, es va arribar a un acord 
de tots els partits polítics, de crear un grup de seguiment per totes les vivendes afectades de Les Planes des de 
fa quaranta anys. Aleshores, el que ha dit el senyor regidor al meu company Jordi Campos, estic d’acord, em 
sembla molt bé, però on està aquesta comissió que s’havia de crear fa set mesos i mig i encara no sabem res. 
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Si quaranta anys portem amb tot el problema, això portarà una altra vegada quaranta anys?, pregunto, només 
vull saber com està aquesta comissió. 

- Sr. Carles Gual (AV del Farró): Hola bona tarda i disculpes per l’omissió. Com molt bé va dir el regidor fa 
ja un temps, aquest tema el seguiríem tocant, tocant, tocant i tocant, en gota malaia. Bé, i certament estan 
sortint molts temes de mobilitat perquè recentment s’ha presentat a les comissions de seguiment dels consells 
de barri la diagnosi, i només la diagnosi, dels plans de mobilitat. I del tema bus de barri el que la diagnosi 
apunta és que hi ha la necessitat de revisar-ho globalment i molt a fons. Però nosaltres, com també acaba de 
dir no fa massa estona el regidor, això segueix i seguim reivindicant el que reivindiquem, el bus de barri.  

I en concret hi ha dos qüestions puntuals que estem pendents de, per un costat una trobada amb els tècnics de 
mobilitat, que em penso que formalment va estar demanada per una de les nostres companyes, de Sant 
Gervasi Sud: saber quan es podrà produir aquesta trobada, més que res perquè nosaltres hem treballat i 
seguim treballant en el tema d’itinerari, el tema de ruta, el tema de parades, seguim treballant i voldríem que 
seguíssim treballant tots plegats. I per altra part també recentment des de la iniciativa s’ha demanat una 
trobada amb el regidor, no sé si et consta, potser després de veure’ns amb els tècnics, no?, i parlar una mica 
del tema. Aquestes dos qüestions concretament.  

- Sra. Montserrat Morera (del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià): És respecte a un tema que vem 
parlar, que ja es va comentar aquí en el plenari del mes d’octubre, en que a petició del grup, del PPC, es 
plantejava o es proposava el tenir un coworking o una oficina jove d’emprenedoria aquí a Sarrià. Nosaltres ja 
vem comentar que a la nostra entitat això ho realitzem, aquest any fem la cinquena, el cinquè any d’aquest 
projecte i que l’hem ampliat, perquè no només és un coworking obert a qualsevol jove, continuem amb les 
activitats a les escoles que en aquests quatre anys hem mobilitzat més de vint escoles i més de dos mil 
estudiants, i també farem una intervenció amb tots els grups juvenils (esplais, escoltes, etc).  

Bé, llavors era per demanar doncs que l’acord del Plenari es tiri endavant, de tenir suport per fer aquesta 
activitat, sobre tot tenint en compte doncs que aquí a Sarrià tot el que sigui coneixement, emprenedoria, 
formació, etc., és molt important i sempre té molt bona resposta, i és un forat que encara queda per cobrir aquí 
al districte. O sigui que demanaríem això, i porto per cada grup representat en aquí en el Plenari el projecte 
d’aquest any.  

Després, intervé el Sr. Mòdol, per respondre les intervencions anteriors, i diu: 

- Al Sr. Fasarias: Aprofito per saludar Centro Aragonés i a tots els socis que avui ens acompañen, i, tot 
seguit, li dona la paraula al gerent del Districte, Sr. Patón, que li diu: Sí, bona tarda. En primer lloc fa tot just 
tres setmanes que m’he incorporat. La primera trobada la vem tenir amb els representants del Centre 
Aragonès justament a l’audiència que era aquella mateixa setmana, i allà vem tenir oportunitat de parlar, de 
comentar el seu cas, em vaig interesar, els tècnics em van donar tota la informació que hi havia al respecte. Jo 
crec que aquí el que hi ha hagut en bona part és un cert desconeixement d’una part de la normativa, i això fa 
que moltes vegades considerin que l’Administració, en aquest cas els tècnics municipals, hem de fer una feina 
que la pròpia normativa no ens atorga, i m’explico: quan es va, la veïna va fer aquesta denúncia, es va 
constatar que hi havia unes deficiències acústiques, la sonometria que apareixia era una sonometria que estava 
per sobre del que la pròpia normativa acceptava. Es va demanar, com és normatiu una altra vegada més al 
centre aragonès, que adaptés les seves instal· lacions al que la normativa marcava. Vostès van tenir un procés, 
van haver de fer tota una sèrie de qüestions entre elles la pròpia adaptació, i a partir d’aquí el que la llei marca 
és que vostès han de demostrar que estan en normativa.  

Això es fa amb unes entitats col·laboradores de l’Administració que són les que fan les sonometries, les que 
marquen els límits i firmen, signen, conforme això està en normativa, i és en aquell moment en que 
l’Administració els hi atorga la possibilitat de tornar a obrir aquesta llicència d’activitat, i, per motius , és 
igual, de molts tipus s’ha allargat, vostès o el seu tècnic quan va fer la primera medició es va oblidar (vull 
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creure que es va oblidar perquè no tinc una altra manera de valorar-ho) de fer una part de les sonometries que 
se li havien demanat, això va significar per part de la veïna un cert enuig, sentir-se un poc atesa per la seva 
part. I és aquí on nosaltres hem intentat mediar, no és una funció que nosaltres estiguéssim o haguéssim de 
diguem-ne fer normalment, no la fem, però entenem la seva funció social, entenent els seus requeriments i 
veient la diferència de temps que anava passant, nosaltres hem volgut intervenir; vem voler intervenir al seu 
moment i després de saber allò el dia 3 de maig si no estic equivocat, la seva situació, també ens vem tornar a 
interessar.  

Hem treballat, segurament des del seu punt de vista no suficientment, però nosaltres ens hi hem posat 
intentant buscar una solució; aquesta solució per vostès no és satisfactòria. De veritat que per nosaltres 
voluntat no ens ha faltat. Segurament la situació venia de lluny, hi havia tota una sèrie de circumstàncies que 
marcaven molta distància entre vostès com a centre i aquesta veïna, i això ha significat que s’hagi dilatat en el 
tems. Però sí que hem aconseguit que el proper 2 de juny pugui haver aquesta sonometria, pugui haver 
aquesta validació, aquesta constatació de que tot està a normativa, i tan bon punt nosaltres tinguem l’informe, 
és qüestió de molt pocs dies (estic parlant d’una setmana com a molt) que puguin tornar a tenir aquesta 
llicència. Per tant, des del moment que nosaltres com Administració tinguem la seguretat que complim amb la 
llei, que els hi fem complir la llei, tindran tota la seguretat de que això es posarà en marxa. Només li volia dir 
una cosa, perquè ha comentat un tema, és un tema d’incidència però no vull deixar-ho de dir, quan el Sr. Alex 
Somedes em va venir a veure al despatx, crec recordar que era un o dos dies després del que els hi comentava 
abans del dia 3 de maig, vem poder tractar molts temes, vem poder posar, em va poder posar al dia de com 
havia anat tot, jo en aquell moment tenia una part de l’expedient, no s’havia extraviat res, res no faltava, 
estava en l’expedient però jo no el tenia tot, i per desconeixement meu, no de ningú més, desconeixement 
meu, jo no ho vaig saber entendre així. Per tant el que li vaig transmetre al Sr. Somedes era una informació 
errònia basada en una, en un coneixement parcial d’aquest que els hi parla, i que per tant demano disculpes 
l’embolic en que jo mateix els hi vaig fer caure, però en cap cas l’expedient mai ha faltat res, han estat els 
burofax, el senyor medes els ha pogut veure, i per tant ell sap la informació.  

De fet, quan vem estat parlant l’última vegada aquest divendres li vaig tornar a insistir en aquesta 
circumstància, veig que no vaig ser capaç d’explicar-li tan correctament com hagués correspost. Per tant, tan 
bon punt com nosaltres tinguem aquesta informació, és qüestió de molt pocs dies que tinguem el, que li 
puguem tornar a donar l’activitat, però sense aquesta informació per part del seu tècnic, insisteixo, no podem 
fer-ho. 

Tot seguit, el Sr. Mòdol dona la paraula al Sr. Navalón, per respondre als/les senyors/es Escardó i Zuazo: 

- Al Sr. Escardó: Li torno a reiterar el que li he dit sempre: vostè demana informació, vostè la té, vostè sap 
que allà hi ha una entitat, i li torno a dir aquí en públic: nosaltres no traurem una entitat per donar-li a una 
altra, això ja ho sap i li hem dit. Segon: el dia que ens vàrem reunir penso, tant el regidor com jo, li vàrem 
donar no quatre papers sinó un planell, un planell, no cuatro esborrajos, un planell on li situàvem el local 
exactament que li podíem proporcionar, i ademés amb rapidesa i agilitat. Si no recordo malament vostè es va 
comprometre en dos setmanes a contestar-nos. Després van fer una assemblea que sembla ser que no ho 
tenien clar. Va entrar un escrit; a les dues setmanes va entrar un altre escrit demanant encara més informació. 
La informació la tindrà; lo que sí que li dic que quan li arribi li donarem un plaç, i això ho té que tenir clar; 
portem tres mesos i el compromís era que vostè en quinze dies ens diria si sí o no. Vull dir, penso que més 
directa que donar-li nosaltres la informació en persona, no sé, és complicat. Li podem fer arribar per escrit, li 
puc pintar, però li dic: no traurem a cap entitat per ficar a vostè a un altre lloc; o sigui, li donarem un lloc, i un 
lloc millor del que demanava en un inici; vull dir que és important.  

- A la Sra. Zuazo: Li diré el que sempre li estic dient en els plenaris, vostè es reitera, jo li torno a reiterar: el 
compromís era que es constituiria la comissió quan hagués alguna novetat; no n’hi ha cap novetat. En el 
moment que hi hagi una novetat el compromís d’aquell Plenari era que es constituiria la comissió i parlaríem; 
no s’ha constituït perquè simplement encara no n’hi ha cap novetat des d’Urbanisme; quan estigui es 
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constituirà amb vostè i amb totes les entitats que sap vostè que són del barri, vull dir que més informació no li 
podem donar. 

Després, el Sr. Mòdol segueix responent les intervencions anteriors: 

- Quant a la iniciativa del bus de barri: Crec que n’hem parlat, continuem parlant, em consta que hi ha hagut 
converses també entre vosaltres i gent de l’equip de govern, continuem insistint. Hi havia una proposta 
d’estudi per part de Mobilitat que vosaltres ja veu comentar que teníeu els vostres dubtes, hi havia aquest 
estudi d’aforament dels, no? Jo crec que estem treballant i empenyent en aquest sentit, però si voleu una 
reunió específica doncs la tindrem, com ja sabeu, com sempre, i per continuar tractant el tema, per tant si 
voleu una reunió amb tècnics de mobilitat i una reunió amb mi la podem fer tots plegats i no hi ha cap 
problema, d’acord?, l’agendem i endavant.  

- Quant al tema del coworking: Crec que ja li vem mostrar el suport en el seu dia; que el centre, o sigui són 
dues coses diferents: una és el donar recolzament a la feina, a la tasca que ja esteu fent vosaltres, de moment 
el que estem fent és donar difusió sempre que tenim ocasió. Hi ha previst a la casa Sagnier doncs un espai per 
la petició que va haver en el seu dia del coworking o de la zona d’emprenedoria, etc. Per tant som conscients 
de les dues coses, vam assolir aquest compromís i ja estem treballant. En qualsevol cas si hi ha qualsevol línia 
específica, qualsevol qüestió concreta que vosaltres detecteu que puguem fer més doncs ens ho dieu i la 
posem en pràctica, d’acord? 

Tot seguit, hi ha un torn de rèpliques: 

- El Sr. Fasarias, diu: Sí, només li volia preguntar, des de fa uns dies estan mediant amb la veïna, molt bé, 
fins aquell moment i fins molt abans vostès no van mediar i es quedaven en que el protocol de l’Ajuntament 
era enviar-li un burofax a la veïna, fer-li una comunicació oficial, no sortien d’allà. Des de l’Ajuntament ens 
van indicar que si no teníem resposta amb tres burofaxes tancarien l’expedient, han passat tres mesos, casi 
quatre, hem perdut ja tres mesos casi quatre. Nosaltres no tenim cap seguretat de que el dia 2 es pugui fer la 
prova, per inclemències del temps, per un meteorit, per una veïna que no obre la porta, ja m’entenen. Hem 
complit amb els tres burofaxos que suposen que l’expedient deu ser tancat administrativament per manca de 
resposta, facin-ho, la prova la fem igualment però tanquin l’expedient, estem cansats d’esperar, portem dos 
anys esperant i portem tres mesos de burofaxos, tanquin l’expedient i fem la prova, sí, perfecte, però amb 
l’expedient tancat, agafin aquest compromís, facin la seva feina, compleixin amb la llei. 

- El Sr. Escardó, diu: Mai m’havia sentit tan indignat amb les seves paraules, Sr. Navalón, nosaltres mai 
hem demanat que marxi ningú del casal de barri, mai ho hem demanat, en cap moment ni en cap instància ni 
en cap conversa privada ni en cap intervenció dintre del Plenari, mai ho hem demanat això, sempre hem 
demanat conviure amb les entitats que havien allà, sempre hem demanat compartir l’espai, i per això hem 
entomat la proposta que vosaltres heu fet el 28 de febrer. I la proposta que ens va fer és un paper amb quatre 
gargols, llàstima que no el tinc aquí però el podria portar, allò no és una contestació seriosa a una demanda de 
conveni que es va fer fa més d’un any, a veure si ho entenem això, però en cap moment hem demanat que no 
hi hagi, fotre afora a cap persona ni a cap entitat d’aquest barri, això és una difamació i vull que consti en 
acta, nosaltres mai hem sigut bel·ligerants, i si vostè fa tres mesos que diu que s’espera, des del dia 13 de 
març té la instància demanant la informació. Vull dir que també pot ser culpa de vostès que faci tres mesos 
que s’esperen. Nosaltres fa més d’un any que ens estem esperant. 

- La Sra. Suazo, diu: Bé, és la primera notícia que tinc de que havia d’esperar per crear la comissió, res. Això 
no va ser així. Es crearà una comissió i això es va aprovar en un Plenari, això per començar. I segon, Sr. 
Navalón, jo he parlat amb molt de respecte i a mi no m’aixequi la veu. 

- La Sra. Morera, diu: Sí, molt breument, vam demanar també que no es dupliquessin esforços, vull dir que 
si ja des d’una entitat ho estem fent doncs potser doncs coordinar-nos o intentar rebre més suport.  
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Després, el Sr. Martí  diu que comença el tercer bloc d’intervencions: 

- Sr. Lluís Amat (AV de Pedralbes): Exposa diversos assumptes:  

- L’anterior Plenari que vem tindre, vaig parlar del tema de Parcs i Jardins, del tema de la poda dels arbres, 
penseu que el tema de poda dels arbres lledoners, com estan molt ben alimentats per sota de l’aigua que passa 
per la riera, creixen desmesuradament, i, què passa?, que tapen primerament els llums que il· luminen les 
voreres, il·luminen el carrer, i també arriben a les terrasses de les cases. Per tant demanaríem que els de Parcs 
i Jardins tinguessin cura.  

- I també vull dir, també sobre el tema de Parcs i Jardins, que en el parc de Puig Esteve, que està aquí a l’av. 
J.V. Foix, hi ha dos arbres morts i tampoc es tallen, o sigui no els treuen, i que també hi ha part de la 
il·luminació que no va bé.  

- Aquest mateix problema també es produeix a Can Ponsic, doncs hi ha molts arbres alts, també no es poden, i 
què passa?, la il·luminació a la nit allà és com si passés per un túnel, penseu que hi ha l’escola de música, que 
hi som nosaltres i que ben bé. I després el tema de conservació allà que també està molt abandonat, està brut, 
fins i tot allà hi ha un espai perquè els nens juguin amb terra, allà de vegades hi ha defecacions de gossos, o  
sigui que vull dir que és un tema que ens preocupa.  

- La vorera que va des de els carrers d’Enric Giménez fins a Bosch i Gimpera, segueix igual, quan plou allò és 
un fangueig, i els nanos que van a l’escola del Liceu Francès, o que van al RCT Barcelona, han de passar allà 
patinant i amb dificultats, a veure si en prenem cura de prendre una solució.  

- Aquí també s’ha parlat del tema de mobilitat, nosaltres això ja passarem, ho afegeixo això però passarem un 
informe del nostre criteri d’aquest informe de mobilitat perquè ho tingueu en compte.  

- També a l’anterior Plenari vaig parlar de la graella de pintura que hi ha a l’av. J.V. Foix, estan pintant i 
s’han descuidat de pintar coses, eren unes línies blanques que ja estan pintades però la graella no s’ha pintat, 
penseu que per entrar aquell pàrking és molt dificultós tant d’entrada, i perillós, perquè els cotxes baixen a 
tota velocitat, i és clar, llavors si a més a més aquella graella no està ben pintada els que tenen que sortir tenen 
dificultats.  

- Bé, i després us faré arribar un escrit que ens ha donat la Sra. Cristina Sabaté, dirigit a vosaltres, que és 
una persona que ha demanat moltes vegades vàries coses i que no se li contesta, aquest escrit els hi donaré 
perquè el facin arribar.  

- També avui dia he vist per aquí al barri senyalitzacions que estan tapades amb un signe, voldria dir que 
aquestes senyalitzacions no són d’ara, perquè si no evidentment la gent no sap on ha d’anar.  

- I per acabar, acabo de rebre un whattsapp del tema del gimnàs de l’av. J.V. Foix: el gimnàs que estem 
demanant audiència amb vostè per parlar d’aquest tema que sap que porten amb uns pleits i querelles 
criminals de molèsties als veïns, per tant els hi agrairia que em diguessin quan parlem, i, per cert, ha parlat un 
gerent nou, nosaltres no sabem que hi hagi un gerent nou, no ens ha arribat cap comunicación, i voldríem 
sapiguer el seu nom.  

- Sr. Bernad Julià (CUP de Sant Gervasi): Exposa diversos assumptes:  

- Abans de res una prèvia, una salutació ben amable a tots els amics de la madre superiora. Dit això, dues 
preguntes pel senyor regidor: una és referent als jardins de Can Ferrer, on vam veure que va haver-hi foto i 
portada, notícia, de que es començaven els treballs, però tot el veïnat ens informa que almenys en les últimes 
setmanes no s’hi ha fet absolutament res, llavors voldríem saber com està aquest tema, doncs entenem que és 
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un tema d’urgència, perquè fa molt temps que el veïnat el reivindica, i en principi al 2018 hauria d’estar a ple 
funcionament.  

- I l’altre tema, sortia avui també en el Jardí de Sarrià-Sant Gervasi, ho explicava el Toni Molist , doncs tenim 
un parc públic teòricament, però que en realitat és privat, que és el que hi ha darrere del Cinesa Diagonal, que 
a priori sembla que per conveni des de fa molts anys ho gestiona el centre esportiu DiR, i sembla que hi ha 
tota una sèrie de cartells que indiquen que allò és propietat del DiR quan en realitat en teoria és un espai 
públic i municipal, i que a més el DiR en fa l’ús que l’interessa, és a dir que obre i tanca més o menys quan li 
va més bé a ells i no pas al veïnat, i ens agradaria saber més informació respecte a aquesta situació.  

- Sra. Glòria Piferrer (Plataforma Via Augusta 151): Exposa diversos assumptes: 

- Estem aquí en representació de la Plataforma Via Augusta 151, i en primer lloc volem denunciar 
públicament l’estat d’abandonament en que es troba la Via Augusta en el tram entre la Diagonal i Gal·la 
Placídia, tram que està a cavall entre el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i el de Gràcia. El panorama és, 
diguem, voreres estretes, rambla central absolutament segrestada per quatre línies d’aparcament de motos, 
paviments completament deteriorats, arbrats, escocells i mobiliari urbà descuidats i abandonats. És un espai 
completament desaprofitat, amb sensació d’abandonament, en que l’amo i senyor és el vehicle, i vaja, 
anecdòticament però em sembla que és essencial, sobre la superfície del vial de façana a façana un 86% se 
l’ha apropiat el cotxe, i els veïns tenim treball a passar-hi, i a disfrutar-ne. En segon lloc volem agrair als 
representants del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, però també del Districte de Gràcia, que han respost amb 
molta celeritat a les nostres sol·licituds i que recentment, dimarts passat, dimarts 9 de maig, van rebre als 
representants de la plataforma. En la reunió es va manifestar l’interès per estudiar una solució profunda, una 
solució global per aquesta zona, però també sembla clar que no és un objectiu demandat. Bé, llavors a rel 
d’aquesta reunió mantinguda, voldríem preguntar-vos, voldríem conèixer detalls sobre unes tasques d’asfaltat 
que s’han de dur a terme aquest estiu: en què consistiran, el pressupost, l’àmbit d’actuació, els treballs 
previstos, el calendari, o bé on consultar-ho, o si ens ho podeu explicar mínimament avui o si no fer-nos 
arribar informació sobre això, malgrat que com a plataforma les considerem un pedaç.  

- En segon lloc, encoratjar-vos, demanar-vos i encoratjar-vos a que els representants polítics compteu amb 
tota la nostra predisposició, en que tant els que esteu al govern com els que esteu a l’oposició ens hem de 
posar en marxa juntament amb els veïns, en trobar els mecanismes necessaris per poder disposar quan abans 
d’un projecte general per aquest àmbit, que, veient el que estem veient avui i com a nous participants en 
aquests òrgans, veiem que això pot anar per llarg, però la qüestió és començar i tenir un calendari precís i que 
ens vinculi a tots.  

- En tercer lloc, i ja per acabar, veig que també és un moment d’incidir en el Pla de mobilitat i crec que és un 
element a tenir en compte, a treballar, a explorar. Crec que també a la reunió es va comentar que el carril bici 
que estava programat, i encara en el govern municipal, en aquest tram està programat per l’any 2017, sembla 
ser que comentàveu que el traçat no serà per Via Augusta, llavors ens agradaria conèixer si això s’ha esborrat 
d’aquest pla de carrils bici per la ciutat de Barcelona i encara dic consta a la página web municipal, per què i 
per on pujarà?, és el camí més curt per planejar entre el centre de la ciutat i Sarrià, la Via Augusta? I ja 
finalment, en definitiva senyor president, reivindiquem una reforma del tram inicial de la Via Augusta amb un 
projecte que busqui més espai pel ciutadà i molt menys pel vehicle, sabem que és un tema molt complex, que 
cal posar-s’hi i que malgrat que portem dècades de deixadesa, estudis previs, projectes i promeses de reforma, 
pot ser el moment.  

- Sr. Marcel Vives (veí de Sant Gervasi): Bé, bona tarda. En primer lloc presentar-nos, perquè Sant Gervasi, 
sens dubte és una comissió que tot just està naixent, i encara que no som una entitat jurídica estem treballant 
per ser-ho. M’agradaria explicar una mica el cas pel qual hem decidit assistir avui al Ple, doncs a mitjans de 
2015 vam decidir, degut a la necessitat del barri, dels joves del barri, de crear unes festes populars una mica 
més adequades per tots els joves, per tothom evidentment, i ens vam afegir a la comissió de Sant Gervasi 
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formada per Barnavasi i altres entitats que aquí segur que coneixen, i ens van acceptar. Repeteixo, al no ser 
constituïda com una entitat jurídica no vam poder optar en cap moment a cap tipus de subvenció ni ajuda 
econòmica, per tal de poder finançar algunes de les nostres activitats; no passa res, som joves i recursos 
sempre en podem trobar. Això sí, ens van facilitar, bueno, tot lo que seria els recursos que ens feien falta com 
diguéssim escenari, tècnic de so, lavabos, etc, qualsevol cobertura d’infraestructura que necessitàvem per 
poder realitzar les activitats, que van ser un concert, va ser un concurs de paelles, un correllengua, etc.  

Enguany, i veient que tenim un suport creixent dintre dels joves del barri, doncs vam decidir afegir un parell 
més d’activitats, activitats que vam planificar com dic amb temps; vam assistir a totes les reunions que a la 
comissió de festes de Sant Gervasi ens convidaven, els explicaven amb tot detall tot el que anàvem a fer, i 
degut a un malentès, no sé si de la comissió o si dels diversos llocs on volíem sol·licitar dites activitats, sabem 
que aquesta setmana vam rebre un correu de part d’aquí de l’Ajuntament i de la Guàrdia Urbana que ens deia 
que dues de les activitats quedaven anul·lades i que sota cap concepte es podien realizar: una d’elles era un 
esdeveniment a Soundsyste i un altre és una festa d’un dels CAUS del barri que és el WÉ ZIZA. Bé, davant 
d’aquesta situació, com he dit abans, ens hem vist obligats a presentar-nos aquí per manifestar una mica la 
situació dels joves d’aquest barri que si és recurrent en moltes aspectes com és l’habitatge i altres coses, 
sembla ser que per les festes majors populars seguim trobant-nos amb moltes traves per aconseguir, no sé, 
com deia abans unes festes més heterogènies, més variades i mes enriquides, sabent que a altres districtes i a 
altres barris els joves poden disfrutar tranquil· lament de més de dues activitats juvenils. Parlo de dos concerts 
que es duran a terme enguany, però nosaltres com aquesta petita comissió que com he dit ens estem 
començant a oficialitzar, bé, ens sentim que se’ns ha faltat el respecte i veníem aquí demanant, si us plau, que 
seguiu pensant en els joves que seguim treballant en els drets de tots els joves d’aquest barri, perquè sens 
dubte n’hi han molts més dels que semblen, que a vegades passem una mica desapercebuts, potser perquè al 
ser un barri tan residencial preferim anar a fer-ho fora tot, però sens dubte cada vegada hi ha més joves que 
aquí volem donar-li una mica més de vida i una mica més d’ambient.  

- Sr. Tomàs Biernes (veí de Sarrià): Exposa diversos assumptes: 

- Queixa del carrer de Alòs: Com està el tema?, suposo que va per molt llarg, i quan estigui ja en marxa 
diguem-ho que s’hagi planificat, si puc veure a veure lo que decidiu, i si ho puc veure, digueu-me on he 
d’anar a preguntar, perquè lo que no vull fer és venir cada dia allà a l’Ajuntament i dir escolti, com tenim el 
tema?, m’enviareu una carta o m’enviareu alguna cosa?, ja suposo que això val molts diners i va per llarg, 
però si s’hi posa interès i d’aquí un any o dos es veu fet, doncs millor. 

- Tema del Centre Aragonès: Sóc català, els meus pares eren catalans i els meus avis eren catalans, i tota la 
vida hem viscut a Monistrol de Montserrat, però quan em vaig retirat vaig venir aquí a Sarrià, per què Sarrià 
és un ambient de poble, és bonic, és agradable, t’hi trobes molt bé, m’hi trobo molt a gust. Ara be, m’hi 
trobava molt bé, em van rebre amb els braços oberts i molt bé, i em vaig fer soci, i estava disfrutant, i, de cop, 
va venir una senyora amb tots els drets del món, que li molestava el soroll, quan feia quaranta o cinquanta 
anys que funcionava i a cap veïna li havia molestat el soroll, però estava en el seu dret. El que entenc és que 
l’Ajuntament es va precipitar, perquè el que havia d’haver fet diré és que aquesta senyora es queixa, doncs les 
coses se solucionen però no tanquem el local, perquè per solucionar-lo es necessiten calers. Llavors què han 
hagut de fer?, el local tancat i els socis posar-hi els calers perquè s’arregli, els socis hem posat la inversió, 
això s’ha arreglat, i ara resulta que es perden els papers, i aquest senyor ho ha dit, diu a mi de l’expedient 
només m’han donat la meitat. Si ja ho sé jo això, jo estic segur que dic, no segur, sospetxo, que dins de 
l’Ajuntament, no vosaltres, però dintre l’Ajuntament hi ha algú que té molt interès en que el Centre Aragonès 
marxi d’aquest barri, llavors això seria una solució, no?, buscar un casal en altre barri, vendre’s aquest, però 
és una llàstima per aquest barri, perquè el Centre Aragonès fa moltes festes..., etc., i farà noranta anys, jo no 
fa tants, jo fa divuit que sóc aquí. Però a part d’això, hi he anat notant pressions, per exemple fa cinc o sis 
anys per la festa del Pilar es feien jotas a la plaça Artós, ara fa dos anys les hem de fer aquí al carrer de la 
Mare de Déu de Núria, en un racó petitet on no hi va ningú i que és un fracàs. En canvi, la plaça Artós 
s’omplia de cadires i de molta gent, perquè hi ha molta gent que encara que no sigui aragonesa li agrada las 



 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

 

18 

 

jotas i li agrada això, doncs tot això va sumant, i el que voldria és que em diguéssiu si el dia 2 aquesta senyora 
hi és, el dia 3 obrim. 

- Sr. Ferran Niubó (veí del Tibidabo): La meva intervenció és en relació al parc d’atraccions del Tibidabo i 
les afectacions que causa al seu entorn, sobre tot referent a la mobilitat. El parc del Tibidabo disposa d’un 
funicular propi que el bitllet costa 7€,70 si no es compra l’entrada del parc, tot i així si es compra l’entrada del 
parc el funicular no està inclòs i s’han de pagar 4 € també. Això el que fa és que hi hagi molta gent que va al 
parc d’atraccions a passar el dia o gent que va a veure les vistes o el que sigui, que busca alternatives més 
econòmiques per arribar fins allà, i el resultat d’això és que si van en transport públic utilitzen el funicular de 
Vallvidrera i després l’autobús 111, i en els caps de setmana, l’estiu i això queden saturats, no tenen prou 
capacitat. 

L’autobús aquest (el 111) passa cada mitja hora i és un autobús de dimensions molt reduïdes,  llavors la gent 
que l’ha d’utilitzar per necessitat doncs se li complica la mobilitat. El parc del Tibidabo també té un 
aparcament propi que sovint els dies, els caps de setmana es queda ocupat, igual a l’estiu, llavors els cotxes 
comencen a ocupar tots els carrers de la zona més propera urbana a Vallvidrera, que en alguns casos són 
carrers sinuosos en el sentit de que no és un carrer que sigui especialment còmode per maniobrar i això, doncs 
generen embussos, molèsties i això. Fins i tot en alguns casos ocupen el voral, aparquen al voral, que no es 
pot però el que passa és que tots els turistes que visiten el parc d’atraccions del Tibidabo quan utilitzen una 
eina que és el Google Maps no els hi surt una altra manera de arribar en transport públic que fer la combinació 
aquesta del funicular i 111, i tota la gent va seguint el mateix recorregut.  

També una altra cosa és el, no hi ha bitllet de grup de funicular, bitllet de nen tampoc n’hi ha, i vaja, que no és 
una, que no és una manera atractiva de pujar amb el funicular que és el funicular del parc, que és com hauria 
en principi de pujar la gent que vol anar al cim. Llavors la proposta que m’agradaria fer és això, doncs 
intentar ampliar l’oferta de bitllets del funicular per atreure al major nombre de gent que vol pujar al cim 
doncs que utilitzi el funicular del parc, i per últim una cosa ben senzilla i és demanar-li al parc d’atraccions 
del Tibidabo que d’alguna manera inclogui el funicular al Google Maps. 

Després, intervé el Sr. Mòdol, per respondre les intervencions anteriors, i diu: 

- Al Sr. Amat:  

- És cert que han aparegut en diferents espais del Districte on hi ha senyals i banderes espanyoles enganxades 
amb uns adhesius, això es va detectar ahir i avui mateix ja s’ha procedit a retirar-les,   no sé si s’ha aconseguit 
a tot arreu o no, vull dir en qualsevol cas la Guàrdia Urbana tenia constància i s’hi està treballant, a més hem 
tingut contactes amb altres grups polítics i ens han dit que està passant això, per tant hem procedit a la retirada 
d’aquestes senyals, potser que encara en quedi alguna però la qüestió és que les acabarem retirant.  

- Sobre qüestions molt específiques de pintura, poda d’arbres, etc., que ja les va manifestar al seu moment, les 
seves peticions les vam traslladar, però en qualsevol cas tornarem a insistir, vull dir si no, no podem donar 
resposta immediata en aquestes qüestions. El tema de la vorera també, en som conscients, ho hem traslladat, 
que mirin si es pot incorporar a les obres de manteniment, aquestes tongades que es van fent. La poda d’arbrat 
ja ens ho va manifestar, ho vem fer arribar a Parcs i Jardins, és a dir, totes aquestes qüestions si vol el que 
podem fer és com reiterar, perquè jo crec que té tota la raó en les seves queixes.  

- Sobre el gimnàs, vaig tenir constància dels problemes que hi havia també torna ser, avui fixin-se que surt 
vàries vegades, està sortint vàries vegades procediments administratius que tenen a veure amb demandes que 
fa la gent, presenta una queixa, una demanda per en aquest cas els veïns pel sorolls, d’aquest gimnàs, 
procediment exactament el mateix que amb el Centre Aragonès, és a dir, es va anar allà, es va fer unes 
sonometries, es va veure que la sonometria efectivament estava per sobre de la normativa, del que permetia la 
normativa, per tant, què es fa? Un cop es té això, s’envia doncs el mateix que es va enviar al seu dia en el 
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Centre Aragonès, és a dir, una notificació de que s’ha de cessar l’activitat perquè hi ha unes molèsties, perquè 
hi ha un incompliment d’una normativa, etc. A dia d’avui estem en el procediment, potser em corregiran els 
tècnics, però si no tinc malentès estem en el temps en que poden presentar recurs, nosaltres no tenim la llei 
per la mà ni podem actuar, ni anar demà, a, ni tenim cap intenció ademés de fer-ho, vull dir, ni contra el 
gimnàs ni contra el Centre Aragonès, al contrari, el que volem és que hi hagi activitat sigui arrelada sigui la 
que sigui en el Districte, quanta més millor.  

Hi ha uns procediments que no els establim nosaltres i que creiem que han d’existir, sincerament, reglats que 
diuen, quan passa, quan hi ha aquest problema doncs el procediment que s’ha de seguir és aquest, en això hi 
ha gent experta en dilatar o no el temps, i fem tot el que podem. En el cas del gimnàs no és la primera vegada 
que passa, que es fa tot aquest procediment, hem intentat ser tan diligents com ha estat posible, esperem la 
resolució del cas a veure com queda, estem en temps de recurs, i em consta que alguna altra vegada aquesta 
senyora presentarà el recurs, i per tant això no s’ha pogut resoldre de manera tan immediata com nosaltres 
voldríem. No sóc cap expert administratiu tampoc, però totes aquestes coses segueixen, malauradament han 
de seguir tots aquests tràmits ens agradi o no, i el que fem nosaltres és donar-hi compliment, d’acord?  

- Al Sr. Julià:  

- Dels jardins de “Can Ferrer”, efectivament, com sabeu es va presentar la voluntat de fer els jardins només la 
part exterior, esperem en breu poder parlar de l’edifici com a mínim d’alguna intervenció perquè no es 
deteriori més. La primera intervenció era retirada de tota la vegetació que estava malmesa o que s’havia de 
retirar per criteris que es van presentar en el seu dia, això  ho vam presentar si no recordo malament a 
l’Institut Menéndez y Pelayo quant a tota la intervenció que es feia. Per tant, hi ha una part que és de retirada 
de la vegetació que entenc que és la que ja s’ha fet, i després hi ha una part d’intervenció que és la que deu 
estar pendent. En qualsevol cas l’alerta dels veïns sobre que ja fa tres setmanes o no sé quant has comentat 
que no s’hi treballa, doncs ho seguirem però en principi estava, entra dins del calendari que teníem de 
l’actuació.  

- Del parc del DiR, doncs és cert, no és la primera vegada que apareix aquesta qüestió de la titularitat, crec 
que fins i tot ho he llegit en algun mitjà sobre que sembla com que la propietat sigui seva, és cert que existeix 
un conveni. Ara be, sobre si obren o tanquen portes de manera indiscriminada no tinc aquesta constància però 
en qualsevol cas ho traslladem i si és així doncs farem el que sigui necessari, sabeu que justament en aquí és 
on va l’àrea aquesta d’esbarjo de gossos que comencem en breu, per tant també serà una oportunitat suposo 
per revisar totes aquestes qüestions. 

- Al Sr. Biernes:  

- Quan tinguem el projecte, que ja us vaig dir que adaptàvem el projecte, afegíem el tram de Major de Sarrià 
que volem peatonalitzar, tot aquest tram de darrere del carrer del Mercat de Sarrià, on hi ha el debat aquest 
sobre si mantenim les llambordes (1,27) o no les mantenim, a la que tinguem un document concret doncs us 
convocarem. Vaig fer la broma l’altre dia de que la gent ens deia que no volien, però vull dir que et 
convocarem en a tu i a tothom que ho vulgui, d’acord?  

- I del Centre Aragonès:  Estaríem encantats de que el Centre Aragonès estigués obert, per tant, tant de bo el 
dia 2 es facin les proves aquestes que s’ha de fer, que vingui la ECAa, que vingui el tècnic de no sé què, que 
la veïna obri la porta, que es donin bé totes les proves perquè totes les tal, perquè llavors nosaltres rebrem un 
informe i a partir de que rebrem l’informe nosaltres podem notificar a Medi Ambient (que és el departament 
de l’Ajuntament que porta aquestes qüestions) que tenim l’informe que compleix, i quan ens diguin “ok”, 
nosaltres traslladarem el paper, que per altra banda l’únic que es va fer és reenviar un paper dient que s’havia 
de cessar l’activitat, tampoc s’ha fet res més en el Centre Aragonès, és a dir que nosaltres hem fet el protocol, 
no tenim cap interés en tancar-lo, al contrari, que es quedi molts anys i que ens convidi moltes vegades, 
d’acord? No, segur que sí, no crec que ningú tingui cap interès en que cap activitat que es dóna en el barri 
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desaparegui, al contrari, el que volem és que continuï molts anys i que continuïn fent una tasca tan bona com 
la que fan.  

- Al Sr. Niubò: Pel que fa al parc del Tibidabo, totes aquestes qüestions de mobilitat ens som conscients, hem 
parlat amb la directora en vàries ocasions, hi ha un problema de mobilitat greu que afecta no només a la 
saturació del transport en aquest cas que comentaves, sinó també en els veïns, les cues de cotxes, etc., s’està 
treballant sobre aquesta qüestió, sobre aquestes mesures concretes que apuntes doncs les estudiarem i les 
farem arribar. Sobre el preu, sobre la tarifa, etc.,   pel que tinc entès tampoc ho solucionarem, és a dir que 
encara que fixéssim aquesta com a via prioritària també col·lapsa, però continuem estudiant i prenem nota del 
que ens apuntaves.  

- Al Sr. Vives: Entenc que hi ha les festes majors de Sarrià-Sant Gervasi enfocades a l’àmbit juvenil, tal com 
has comentat, i em sembla fantàstic que existeixin i que, totes les iniciatives, no només vostra sinó de tothom 
del Districte que vulgui fer aquest tipus d’activitat, sempre donant compliment a la norma, per tothom sempre 
s’exigeix els mateixos requisits, no?, tant el tenir una, l’haver demanat un permís, el tenir una sèrie de mitjans, 
etc., i per tant quan això es dóna es poden fer aquests actes i quan no es dóna doncs no es poden fer, sigui gent 
jove, gran, nens. Vull dir, les normes són per tots i malauradament ens toca doncs, malauradament, ho dic 
perquè sembla que fer complir la normativa no és una feina agradable, però és la nostra obligació, i per tant en 
el vostre cas com en altres casos, quan es pot es pot perquè es dóna compliment a tot, i quan no es pot doncs 
no es pot, però no hi ha cap altra qüestió, diguem. Per tant continueu amb la vostra tasca i en la medida que 
nosaltres puguem col·laborar perquè pugueu desenvolupar les vostres activitats, pues encantats de la vida, 
amb vosaltres i amb totes les iniciatives que es donin.  

- A la Sra. Piferrer:  La reforma de la Via Augusta, és cert, crec que vam tenir una reunió llarga amb la 
vostra Plataforma, amb el representant en aquest cas amb el conseller tècnic de Gràcia que va venir, és una 
reivindicació que té tot el sentit del món. Vam parlar de treballar com en tres fases diferents: una, el mal estat 
de la urbanització del tram central, una altra que és l’ampliació de les voreres, i una altra que és la presència 
de les motos en aquest àmbit central. Avui mateix hem estat mirant ja com podíem reubicar les motocicletes 
que vam parlar, a la mateixa operación. Vull dir que estem treballant en aquesta qüestió, ens vem 
comprometre a tirar endavant el projecte,  vull dir tots els compromisos que vem adquirir doncs els reiterem 
avui, no ha canviat res en aquest sentit.  

Suposo que volíeu com manifestar-ho més públicament perquè tothom ho sentís, perfecte, doncs encantats de 
la vida, tirarem endavant l’encàrrec tècnic del projecte, mirarem que la mesura aquesta, les intervencions 
sobre millora del paviment (perquè ja és un risc l’estat en que està) es duguin a terme. No podem condicionar 
una intervenció a tenir el projecte definitiu ni a la intervenció que no sabem exactament quan es podrà 
produir, però en qualsevol cas sí que volem treballar activament com hem fet en altres àmbits del Districte per 
millorar l’accessibilitat i garantir que el vianant tingui l’espai que es mereix, i per tant totes aquestes 
intervencions les acometrem el més aviat possible, totes aquelles que són estratègiques i que no necessiten de 
la intervenció definitiva.  

Les obres de manteniment crec que l’àmbit se us va descriure perfectament, es va parlar de l’àmbit central i 
d’un dels dos vorals si no recordo malament, però en qualsevol cas ho podem repetir, vull dir us ho podem fer 
arribar. Demanaves com dades concretes sobre l’àmbit d’intervenció, pressupost, etc., doncs des dels Serveis 
Tècnics se us farà arribar.  

Tot seguit, el Sr. Mòdol dona la paraula al Sr. Del Llano, per ampliar algunes de les intervencions anteriors, i 
diu: 

- Sobre “Can Ferrer”, es va presentar ara no recordo, fa dos mesos o així, a la Comissió de seguiment del 
Consell de Barri de Galvany l’avantprojecte del projecte, i allà es va presentar en què consistiria, es van 
discutir les possibles millores encara que es podien considerar amb les opinions dels membres de la Comissió 
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de seguiment, i en el mateix Consell de Barri de Galvany es presentarà el que es va presentar llavors. Ara be, 
estem en fases doncs d’avantprojecte, projecte executiu i licitació d’obres, però tot això té uns calendaris que 
malauradament no són àgils.  

- I sobre els cartells del DiR, és cert que en principi només n’hi hauria d’haver un, que conforme constés el 
nom de DiR, i per tant la intenció és parlar amb el responsable de DiR i fer-li una mica de recordatori del que 
suposa, i estem en la línia realment de treballar-ho. 

Per acabar aquest punt de l’ordre del dia, intervenen en el torn de rèpliques: 

- El Sr. Biernes, diu: Si el dia 2 se soluciona això, crec que tot acabarà aquí, un gran emprenyament per tots 
però tornem a obrir. Ara be, si això no és així, segurament que s’haurà de respondre a la Mònica Terribas i al 
Jordi Basté, de Catalunya Ràdio i RAC1, perquè ells estan disposats a escoltar les nostres opinions, i 
l’Ajuntament i tots, hauran de respondre per veure què és el que passa a Sarrià, on un centre cultural no pot 
obrir perquè una senyora no pot dormir, res que això. 

- El Sr. Amat, diu:  

- També t’has descuidat d’una cosa, que al menys sapiguem el nom del gerent del Districte, les associacions 
de veïns crec que ho hauríem de sapiguer, i, el Sr. Mòdol, respon: Crec que en el Consell de Barri que vam 
fer i a l’Audiència Pública, vam presentar tant al nou gerent (el Xavier Patón), com a la Raquel Prado, que 
és la nova assessora del regidor. 

- Per altre cantó jo quan he parlat de les banderes he protestat on estaven enganxades. 

- El Sr. Vives, diu: Pel tema dels permisos i tot això ens ha quedat claríssim, és a dir sabem que l’entitat Sant 
Gervasi al no estar constituïda, etc., hem corregut alguns riscos i ara hem pecat. Per altra banda recalcar el que 
deia abans: entitats com són el CAU de WÉ Zi o el CAU de Pere Quart són entitats que anys anteriors han 
tingut permisos i no han tingut problema, però sembla ser que enguany se’ls hi ha posat traves i no es poden 
dur a terme aquestes activitats demanades. Ens agradaria que si unes no es poden considerar, que aquestes 
dues, les que pertanyen a un CAU, sí que fossin reconsiderades. 

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari del Districte, de 16 de març  
de 2017: 
 
El Sr. Martí , pregunta si hagués alguna objecció o alguna esmena, i com no hi ha cap esmena ni cap objecció 
la donaríem per aprovada, d’acord?  

3. Part informativa: 
 
El Sr. Martí dona la paraula al Secretari del Districte, i diu: 
 
3.1 Despatx d’ofici:  
 
3.1.1 Donar compte del decret d’Alcaldia de 4 de maig de 2017, de nomenament del Sr. Francesc Xavier 
Patón i Morales en el càrrec de gerent del Districte Sarrià-Sant Gervasi amb efectes del 2 de maig del 2017.  

3.1.2 I en segon lloc, restar assabentat de l’aprovació de les llicències d’obres majors, d’obres menors, 
d’activitats, comunicats i assabentats d’obres i activitats, des del 7 de març fins al 5 de maig de 2017. 

3.2 Informe del regidor del Districte:  
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El Sr. Martí dona la paraula al Sr. Mòdol, i diu, acompanyat de la projecció d’un power point, que realment 
no coneixia aquesta dada dels vint minuts d’exposició, perquè si és així no tindrem ni per començar, perquè 
portem l’informe del Pla d’equipaments, l’informe sobre les inversions i manteniment que és una altra petició 
que se’ns havia fet, i l’informe sobre el procés participatiu de la Llosa. Per tant no sé com, com ho podem 
gestionar, si voleu anem, no sé, passem ràpid, però en vint minuts dubto que tinguem el temps necessari per 
fer-ho: 
 
- Informació sobre el Pla d’equipaments: Si voleu anem directament a la part de diagnòstic com més gràfica, 
anem passant, no?, ve tota la fase d’inventariat, per tant quins són els recursos que tenim, quines són les 
necessitats, i com ja sabeu tots doncs el que és evident és que no cobrim els ratis de necessitats en cap dels 
casos, en cap dels barris, en el Districte en general, i us pregunto als portaveus, si us plau, teniu-hi constància 
d’aquest document?, ho dic per anar per feina, els portaveus diuen que no. Per tant, el que podem fer és, ho 
fem arribar tot el document, les conclusions per tant del document sí que les, en sou tots coneixedors, en 
qualsevol cas si voleu podem, no sé si voleu comentar alguna cosa en concret, si ja teniu la informació, per 
tant..., ho dic perquè estic intentant ser el més breu possible. El que veieu en aquest quadre són les 
intervencions, o sigui què és el que podem acometre o quines són les accions immediates o programades que 
tenim. Per tant, si veieu a nivell de Vallvidrera, Les Planes, és a dir zona muntanya, el que està previst és el 
mercat de Vallvidrera, la intervenció s’està tancant, s’ha encarregat el projecte executiu, s’ha consensuat el 
programa amb les entitats veïnals, i per tant aquesta és una obra que sí que forma part d’aquest mandat curtet 
que queda de dos anys. Està programat també l’inici de les obres.  
 
Pel que fa a la zona del barri de Sarrià, la obra més important, inversió més gran és l’equipament a la banda 
històrica de la biblioteca a la plaça de Sarrià, estem complint els terminis de redacció del projecte executiu 
tant de l’inici de les obres, inici de les obres, és a dir en aquest mandat no es pot acometre una obra d’aquesta 
complexitat, el que sí que podrem és iniciar.  
 
A Vallvidrera, hem comentat el mercat.  
 
A Sarrià, la biblioteca, el casal de joves que és a compartir amb Tres Torres en el futur equipament de l’Hort 
de la Vila, en principi hi ha aquesta previsió, el mateix que l’espai polivalent d’entitats,  com sabeu Hort de la 
Vila són dues cases que disposarem un cop estiguin rehabilitades, doncs disposarem en un calendari no sabem 
exactament, probablement cap a final de mandat amb una mica de sort.  
 
A Les Tres Torres el que es parla és el casal de barri a compartir amb el casal de gent gran, possible futur ús 
de la biblioteca Clarà quan estigui feta l’altra biblioteca, per tant, estem gestionant mínims, en som molt 
conscients, però el que podem fer és com reorientar els espais que quedin lliures quan tinguem la futura 
biblioteca. Pel que fa al casal de joves de Tres Torres també és a compartir amb Sarrià, el casal de barri, el 
casal de la gent gran el mateix.  
 
A Sant Gervasi-Galvany hi ha previstes, i s’ha fet de moment l’avantprojecte de la finca Muñoz i Ramonet, el 
casal de joves va a Casa Sagnier que com sabeu es vol dedicar bàsicament als joves, i el casal de la gent gran 
que hi ha la intervenció prevista de la reforma i millora del casal de Sant Ildefons.  
 
Al Putxet-Farró, com sabeu, se’ns ha fet entrega ja de l’edifici de la Vil·la Urània, queda pendent una petita 
obra d’adequació del bar a petició de les entitats i de les associacions de veïns, vam fer una visita, i en farem 
alguna més. En aquest moment s’està duent a terme l’equipament interior de l’edifici, per tant és una obra que 
està acabada.  
 
A Manacor núm. 1, s’està adequant part de la caseta, i està previst adequar la caseta del guarda,  després us 
faré un comentari general sobre tot.  
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La biblioteca del Putxet-Farró es considera l’àrea d’influència de Jaume Fuster i Joan Maragall, i el casal 
infantil va a la Vil·la Urània. Amb aquestes expectatives el total d’equipaments que hauríem de tenir són vint-
i-quatre, en tenim planificats vuit, i per tant el que ens falta encara són setze equipaments, o sigui que estem 
molt infradotats, és algo que hem dit des del primer dia. Estem en un Districte super infradotat, històricament 
maltractat pel pressupost de la ciutat, i que estem intentant com a mínim, posar tots els esforços perquè els 
recursos doncs cada vegada siguin més. 
 
El que sí que hem previst, perquè sí que és cert que tenim aquesta mancança d’equipaments, però també és 
veritat que tenim moltes instal· lacions en el barri, de fet moltes peticions, abans comentàvem “Can Ferrer”, 
però n’hi ha d’altres. El que sí que farem és un pla d’actualització de tots els equipaments, de registrar tota la 
informació que tenim sobre ells, i un estudi per programar-los com a mínim el manteniment, i per tant farem 
una bateria de concursos d’arquitectura per a tots els edificis del Districte, be, tots els que siguem capaços, 
perquè l’estat de l’edifici ni la planificació no sigui una excusa perquè en el moment en que hi hagi pressupost 
doncs poder-los, poder-los activar.  
 
- Informació sobre les inversions: Sobre les inversions i obres de manteniment, l’import total previst en el 
conjunt de la ciutat en el període 2016-2019 és de 1.780 milions d’€; d’aquests a nosaltres com a Districte ens 
en toquen a dia d’avui 45, per tant 3 per sota del que teníem anunciat en un principi que eren 48, esperem, hi 
ha una part, una bossa que balla, esperem poder capturar o fer nostra alguna part. Estem passant, la 
periodificació són 11, si en voleu amb més detall us donaré totes les dades, però són com 11 (2016), 10 
(2017), 11 (2018), i 13 (2019), insistir sobre aquesta situació, és a dir, som l’últim Districte en inversió de la 
ciutat i creiem que és una cosa que entre tots, tant aquest govern com els que vinguin, hem d’anar millorant, 
perquè quan vèiem les mancances que tenim en el Districte són moltes, i per tant no es correspon la realitat 
del Districte amb la inversió que s’hi està fent.  
 
Si veiem per districtes aquesta inversió, veieu que la situació en la que ens trobem és la més baixa de totes, 
segurament, encara que sembli que gràficament estem igual que Gràcia o a nivell de Les Corts, no és així, és a 
dir, segurament crec que el següent Districte té el doble d’inversió que nosaltres, i per tant ha estat així 
històricament i malauradament encara no hem pogut revertir aquesta situació. I si veieu el rati, és la següent 
diapositiva, sobre el Pla d’inversió municipal, doncs veieu en quina situació estem en el ranking, continuant, 
el Pla d’inversió municipal en anys i dades del Districte, doncs com us deia aquest és el repartiment, per anys 
que us comentava, la inversió prevista per anys, i en el següent, no, ens hem passat alguna diapositiva, diria; 
en el següent veieu a què va dedicada aquesta inversió: actuacions a la via pública són 21 milions d’€, 
equipaments de Districte 19 milions d’€, bosses d’actuació 2 milions milions d’€, soterrament de línies 1 
milió milions d’€, 400 i actuacions a parcs 500.  
 
Vull aclarir alguna cosa, que és que això és el pressupost que gestionem directament des del Districte, no vol 
dir que no n’hi hagi més inversió des d’àrees, per exemple, per posar com exemple la intervenció que es fa al 
Turó Parc no està dins d’aquest pressupost perquè ho fa directament des de l’àrea de Parcs i Jardins, això ens 
ho trobarem, vull dir perquè estem dient exactament quina és la inversió que gestionem nosaltres, hi ha àrees 
que fan inversió en el Districte, és a dir al final de mandat si es fan, es valora quina és la inversió total, si és 
superior, però això no només passarà en Sarrià, passa en tota la resta de districtes, per tant hi ha unes 
aportacions directes des de les àrees en els districtes que incrementen, però segurament en posició relativa no 
farà variar el que us estàvem comentant.  
Sobre actuacions concretes, crec que totes són conegudes per tots, però les podem anar repassant, no entraré 
en el desglòs de la inversió, però sabeu que és carrer Balmes des de plaça Molina fins a Joaquim Folguera, 
carrer Cardenal de Sentmenat, el Pla de manteniment integral de Sarrià-Sant Gervasi, que vol dir 
intervencions concretes en espais públics que són aquestes en què ens referim quan els veïns diuen heu 
d’actuar en aquest espai o en aquest altre, el camí de Mas Guimbau, el carrer Septimània i el carrer Berna, 
carrer Francolí, carrer Amigó, carrer Santa Magdalena Sofia, plaça Calvó (que deu estar acabada), carrer 
Vilana, ronda del Mig, ronda del General Mitre, Travessera de Dalt, urbanització del tram entre Mandri i 
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Balmes perdó, més qüestions del Pla integral, temes d’expropiacions, camí Molí de Vallvidrera, vores de la 
Via Augusta (reparcel·lació), en fi, això pel que fa a actuacions a la via pública.  
 
Pel que fa a equipaments de Districte, si voleu torno a repetir, però són els que ja hem detallat en el Pla 
d’equipaments, els que heu vist que estaven assenyalats, hi ha alguna cosa més que no he comentat, doncs 
està el Dipòsit del Rei Martí (l’acabat de rehabilitació, l’espai exterior, i la urbanització superior), “Can 
Calopa” (rehabilitació), rehabilitació del Museu Verdaguer, i que són operacions més petites, que no són 
integrals sobre tot l’equipament però que estan recollides en el pressupost i que us facilitarem. De fet, crec 
que si no ho teniu us ho podem donar ara mateix, no? 
 
Quant a les bosses d’actuació, tenim accessibilitat a Les Planes i Vallvidrera que són, que s’executa per part 
de l’Oficina de Collserola, i després hi ha una reserva de contingències i una bossa també per eix muntanya 
que està pendent d’assignació que és d’un milió d’€. Jo crec que soterrament de línies ja hem esmentat la xifra 
i per tant no val la pena tornar-hi a insistir.  
 
També actuacions a parcs, com veieu aquí per exemple el pressupost que es dota no és el total de l’obra 
perquè us dic que bona part ve de l’àrea directa des d’Espai Verd o Parcs i Jardins, i hi ha una petita 
intervenció al parc de l’Oreneta, on estem lluitant perquè sigui més gran, perquè creiem que és urgent 
d’intervenir i de moment tenim una dotació petita de 70.000 €.  
 
Quant a l’executor, o sigui qui fa les inversions si voleu ens ho estalviem. I, sí hi ha tot el tema 
d’expropiacions etc., que crec que tot això de les grans xifres ja us les hem donat, el llistat d’intervencions 
també, i per tant no insistiria més, crec que us podem fer arribar aquestes dades, totes les dades estan a la 
vostra disposició. Sapigueu que aquest és un document, pels que ja teniu i ja coneixeu bé el funcionament de 
l’Ajuntament, però que és un document viu, és a dir que són les previsions que es fan, ha estat evidentment 
acordat pel que fa a intervencions amb BIMSA, pel que fa a redacció de projectes i licitacions etc., però que 
estem sempre subjectes a la disponibilitat. Per tant, en cada Comissió de Govern hi ha una revisió, un ajust, 
són números bastant fixes però que es poden variar lleugerament al llarg d’aquests dos anys de mandat que 
encara manquen.  
 
- Sobre la informació sobre el procés participatiu de la Llosa: Havia quedat pendent, com la recepció de 
l’informe definitiu i presentar-vos les conclusions, i crec que, podem passar?, sí, doncs la cronologia dels fets 
és coneguda per tots, o sigui que es fa la prova del Dia Sense Cotxes, que es decideix restringir una part de 
l’aparcament, iniciat tot aquest procés participatiu. Qui ha participat, jo crec que tots en som coneixedors, 
aquí veieu la llista del grup motor, és a dir el grup central del procés participatiu. Les sessions que s’han dut a 
terme doncs també les heu pogut anar seguint, per tant podríem anar passant, si us sembla. Els retorns que 
s’han fet, l’espai deliberatiu, és a dir, això són resultats dels suggeriments que es van fer al seu dia sobre quins 
usos alternatius de la Llosa que podien haver, que són aquests que hi ha aquí: un 30% activitats per la 
infància, 25% activitats vinculades a la natura, 23% activitats socials i culturals, 16% ubicació de serveis, 6% 
activitats per gent gran i 3% unes altres. Això és pel que respecta a possibles usos de l’espai públic a la Llosa, 
no ens referim al debat que potser va estar com molt polaritzat.  

Aquí el debat central va ser si ha de ser un ús polivalent per activitats comercials, si ha de ser un 
estacionament o si ha de ser un espai verd o lliure, aquesta és la resposta que va haver sobre, si com veieu està 
com bastant equilibrat o empatat el fet de mantenir estacionament o fer un ús polivalent, per tant diguem que 
el procés participatiu al que ens porta és a la conclusió de que gairebé estem com estàvem abans de començar, 
per tant hi ha com a una demanda de mantenir l’espai d’estacionament i una demanda de fer altres espais o 
destinar aquest espai a altres qüestions, això significa que haurem de fer una proposta concreta per veure com 
tirem endavant. Nosaltres sí que estem treballant de fet des del primer dia en les places que s’havien suprimit 
d’aparcament, reallotjar-les en el seu entorn. L’altre dia va sortir un veí en concret d’aquella zona que 
reclamava la zona verda, creiem que es pot equilibrar tot, però creiem tampoc volem fer cap pas en aquest 
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sentit; sí que creiem que hi ha una zona d’espai lliure que sempre ha estat espai lliure que val la pena 
treballar-la i veure com la desenvolupem, i com vem dir en el seu dia si la conclusió és que s’ha de mantenir 
l’estacionament doncs mantindrem l’estacionament. Per tant com veieu el resultat és bastant és bastant en 
aquest sentit i aquesta és la conclusió. A partir d’aquí hem de treballar tots plegats sobre quina solució prenem 
definitivament sobre aquest àmbit.  

- Del nou canal a les xarxes socials a Facebook: Anunciar-vos això, que tenim un nou canal a les xarxes 
socials, a Facebook, del Districte i que està a la vostra disposició per tot allò que creieu necessari.  

- Acte d’entrega dels premis dels punts de llibre del Districte. 

- La celebració del 10è aniversari de Casa Orlandai i Vil·la Florida.  

- La recepció de les obres de Vil· la Urània: Com us comentava abans per part de l’empresa constructora, és 
una molt bona notícia.  

- L’estat de les obres: Crec que vem anunciar en el seu dia però des de FGC se’ns ha plantejat la possibilitat 
d’implementar l’ascensor a l’altra banda de la Via Augusta, que crec que és una millora, i estem treballant 
perquè això no només sigui aquesta actuació sinó que es millori la situació de les escales a dia d’avui, que es 
generi una zona de vianants més segura en l’accés de l’estació. Crec que ens hem de felicitar i agrair en aquest 
cas a FGC aquesta intervenció que és important per millorar la permeabilitat entre banda i banda de la Via 
Augusta.  

Actuacions de BIMSA: Sí, són petites intervencions de reurbanització en el Districte, que hem anat seguint i 
que s’han anat acabant, van seguint el procés normal. I un altre compromís que teníem adquirit i que si pots 
tirar enrere, si us plau, no, no no, eren el mapa, aquesta és una informació que us facilitarem que creiem que 
no s’havia fet mai, que és que tot això que us hem comentat sobre on intervindrem i de quina manera, ho hem 
mapificat i això es donarà als grups, d’acord?, els àmbits concrets, perquè sempre hi ha aquests debat sobre si 
estem intervenint igual en tot els districtes. El que hem volgut és com assenyalar quines són les obres 
importants, les menys importants, i en qualsevol cas hi ha dos documents gràfics que se us facilitaran, que ara 
no entraré a comentar perquè també seria com molt llarg, aquí veieu Balmes, Via Augusta, Príncep 
d’Astúries, però hi han intervencions més petites, quines són les obres que estan pressupostades i que us hem 
explicat abans en el PIM de manera gràfica implementades en el territori.  

El Sr. Martí  passa la paraula ara als portaveus dels grups: 
 
- El Sr. Casals, diu:  
 
- Abans de res m’agradaria començar agraint la feina feta a l’anterior gerent, d’Amàlia Ganga, i donar la 
benvinguda evidentment al nou equip, així com a la nova consellera tècnica.  

- Entrant ja a valorar el contingut de l’informe del regidor, evidentment celebrem que s’obri aquest nou canal 
de Facebook, entenem que seria bo que fos un canal un pèl més plural, potser no tan institucional sinó que 
pogués creuar diferents activitats que es donin en el Districte, i que per tant també servís per tenir 
coneixement diguéssim de la vitalitat del Districte i de les diferents actuacions que es facin tant en el teixit 
associatiu, veïnal o fins i tot segurament polític.  

- Ens sumem a les diferents felicitacions tant en el cas d’Orlandai com a Vil·la Urània, espais diguéssim 
icònics tant de Sarrià com de la Bonanova, i així com celebrem diguéssim la reunió en Vil· la Urània.  

- Entrant potser en els punts on s’ha centrat més, regidor, sobre el Pla d’equipaments, hauríem preferit tenir-
ho prèviament per poder fer un estudi més acurat, li diré algunes xifres que igual alguna no acaba d’encaixar 
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del tot perquè les he intentat anar agafant a mesura que anava dient-les vostè o anava passant el powerpoint, la 
sensació és que l’estudi sembla molt acurat i realment és d’agrair com s’ha fet, crec que hi havia dades 
interessants que s’hauran d’estudiar segur amb molta més calma. 

Lamentar segurament que ha anat un pèl tard aquest estudi, si realment acaba sent positiu doncs no passarà 
res, però entenem que ara el que cal no és donar resposta a les diferents demandes que hi ha per part del teixit 
associatiu i veïnal. Tots els equipaments aquests que falten, que si no m’equivoco llistaven en vint-i-quatre, 
doncs evidentment en tots aquets espais que tenim municipals en el Districte o tots aquests espais 
potencialment adquiribles pel Districte, doncs començar a donar una resposta al més aviat possible per 
intentar també evitar que es repeteixin aquestes situacions que tenim en el primer punt de l’ordre del dia, 
habitualment de demandes històriques, que anem repetint Plenari rere Plenari.  

Si no m’equivoco i aquí una de les primeres preguntes posava 45 milions d’inversió per part de ciutat, seria 
saber si aquí també es compten el pressupost del Districte està aquí dintre ja o està a part. Suposo que en 
l’estudi es deu contemplar què inverteix cadascú. La sensació és que posava que érem el 9,5% de població 
més o menys i que hi havia un 2,5% d’inversió, la reflexió com a govern espero que la feu portes endintre, i 
que per tant en els seus superiors de Casa Gran els hi comentin el que els hi hagin de comentar, però 
evidentment és evident que Sarrià-Sant Gervasi mereix segurament un tracte diferent. Si no m’equivoco eren 
10 milions respecte al segon amb més inversió, el Districte de Les Corts, que és bastant més petit i és bastant 
menys poblat, per tant un altre cop una nova reflexió que haurien de fer. I si no m’equivoco en el mapa que hi 
havia una mica amb tots els equipaments potencials pel Districte, en el fons eren dos o tres, perquè hi havia 
dos o tres que eren compartits entre barris i per tant després acabaven ser aquests vuit que vostè comentava.  

Amb el respecte cap a aquestes diferents obres, cinc pedaços puntuals o d’aprofitament de l’espai reconvertit 
en espai d’altres usos. Per tant evidentment aquesta és una reflexió que li faig. I la segona és que els setze 
equipaments que mancarien d’aquests vint-i-quatre si tenen previst planificar-los per futurs mandats, si tenen 
previst iniciar alguns petits projectes, etc. 

Sobre la Llosa, i després sobre les normes reguladores ja en parlarem més de la participació d’aquest govern, 
la sensació és analitzada, i crec que per part de veïns ha estat des d’un principi que ja havien pres una decisió 
abans de començar, i per tant m’ha semblat veure que eren quaranta persones les que hi havia participat al 
llarg de tot el procés. En un districte o en un barri viu com Sarrià segurament no és una magnífica 
participación, la sensació també per part d’ERC almenys, és que hi ha hagut una certa politització de tot 
aquest procés i per tant hauríem de vigilar de cara a futurs processos que iniciem. I preguntar-li també per una 
frase que ha deixat caure al final de tot, que deia parlarem tots plegats sobre l’ús definitiu, què vol dir això?, si 
es concreta d’alguna manera, se’ns consultarà d’alguna manera, si es parlarà amb veïns, qui ho decidirà, com 
es decidirà o com tenen previst abordar-ho.  

Per acabar, i no és menor, acostuma a passar i li acostumo a fer el repàs de temes pendents, crec que s’han 
obviat alguns dels importants. Vostè ha comentat en el primer punt de l’ordre del dia, que hi ha un Pla de 
mobilitat pendent, on s’està fent una diagnosi però que avui a l’informe no s’ha comentat què ha passat en els 
últims dos mesos, si hem avançat algo, si no hem avançat en res.  

És evident que hi ha molts problemes derivats de la mobilitat, n’han sortit alguns: El bus del barri del Farró-
Galvany, la peatonalització de diferents carrers, els aparcaments als barris de muntanya, etc., temes que tenim 
de sobres coneguts, però és evident que aquest Pla de mobilitat continua enrederint-se i segurament no és una 
bona notícia per ningú.  

També seguim sense notícies de la reunió per abordar el Pla parcial, m’ha semblat entendre, i això 
corregeixi’m també conseller, que es volia convocar una reunió amb veïns, agrairia també que es convoqués a 
l’oposició. I el conseller comentava en el primer punt de l’ordre del dia que les novetats, es volia fer un cop hi 
haguessin novetats, si en els últims vuit mesos no hi ha hagut novetats segurament també mereix que el 
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govern del Districte faci una reflexió, i alguns moviments es podrien haver fet que provoquessin si més no 
alguna novetat.  

A l’anterior Plenari se li plantejaven diverses queixes pel tancament del Centro Aragonés i avui s’han tornat a 
repetir, esperem realment que aquest dia 2 de maig, com es comentava, la veïna no estigui al metge i per tant 
puguem resoldre-ho ja d’una vegada per totes.  

Tabé comentar-li, perquè és un tema que vem comentar en un moment donat, la manca d’anticipació o 
almenys així ho hem percebut des d’ERC, envers la Sala Granados, i que ha fet que acabés la Sala Granados 
en mans d’un privat.  

Hi ha una llista llarga de temes, no m’entretindré gaire més. Crec que hi ha una bona notícia i també (i sóc de 
felicitar-los quan ho fan bé) crec que és una bona notícia que es reformi el Turó Parc, però també és veritat 
que li he dit que crec que és difícil plantejar pitjor la presentació, informant-nos a tots via nota de premsa a la 
web la nit abans, i rebent després bronques per part del veïnat, molest per no ser informat, evidentment com 
cal. Ja no li dic de cara als grups de l’oposició, que segurament també, però de cara al veïnat com a mínim un 
cert respecte per la implicació que han anat tenint en els últims mesos.  

Des del respecte més absolut estan molt bé els diferents plans, estan molt bé celebrar diferents festes on hem 
anat coincidint pel Districte en els últims, però crec que seria bo, pel bé de tots, que deixem de reiterar temes i 
temes en el primer punt de l’ordre del dia, per tant que els solucionin,  si volem que no es reiterin, si volem no 
anar repetint sempre els mateixos discursos, sempre les mateixes respostes, sempre les mateixes preguntes, 
segur segur que el millor és que vostès comencin a solucionar-ho, anticipi’ns als diferents problemes que 
tenen pendents, governin aquest Districte, i seguim xerrant. 

- El Sr. Ramirez, diu:  

- Des del grup Popular també volem donar la benvinguda al nou gerent del Districte així com al nou equip, i 
agrair sense cap tipus de dubte a tota la tasca feta per l’Amàlia Ganga fins al dia d’avui.  

- Jo, regidor, des del nostre grup avui esperàvem que a meitat de mandat com a mínim fes un balanç de què ha 
estat aquests dos anys de mandat del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, lo que passa és que sí que és cert que 
fer un balanç sense tindre un Pla d’actuació del districte, sense tenir un Pla d’actuació municipal, sense un Pla 
d’equipaments perquè ens presenten avui el primer document, i sense tindre un Pla d’inversions municipal, 
doncs difícilment, sense disposar d’aquests documents, es pot fer un balanç de què és lo que s’ha fet durant 
aquests dos anys. No es pot avaluar de cap tipus de les maneres quin ha estat el grau d’execució dels 
compromisos que s’havien adoptat al començament del mateix.  

En qualsevol cas lo que sí que li agraeixo és la seva sinceritat, la seva sinceritat perquè reconeix que aquest 
govern municipal no ha fet els esforços necessaris com per dotar al Districte de Sarrià-Sant Gervasi dels 
equipaments ni de les inversions necessàries per poder respondre a les necessitats dels nostres ciutadans. És 
l’últim de la ciutat en inversió, és a dir aquests 45,25 milions d’euros està molt lluny del que realment ens 
pertocaria, i també perquè ha reconegut que aquesta dèficit, aquesta infradotació que tenim ha estat històrica, i 
vull recordar aquí que el PSC ha tingut bastant responsabilitat durant més de trenta anys en el govern 
d’aquesta ciutat, també per part de CiU, el que passa és que en quatre anys tampoc se’ls hi pot exigir gaire, la 
veritat. Per això li dic, agraeixo la seva sinceritat però lo que em sorprèn i d’alguna manera m’esgarrifa una 
mica, és que reconegui que tampoc han fet esforços aquest mandat per això reconduir-ho, perquè realment el 
govern del districte és el mateix que el govern de la ciutat, i d’alguna manera el que sí que li demanaria és que 
miressin pels interessos dels veïns del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que són els que realment li competen.  

Per tant, el que demanem des del grup municipal és que se’ns faci arribar tota aquesta documentació, perquè 
nosaltres no en tenim aquesta documentació, se’ns fa del tot impossible avaluar aquest document, un 
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document que sembla bastant exhaustiu, ben elaborat, i el volem tenir per d’alguna manera examinar i veure 
quins són els detalls d’aquestes inversions i d’aquest Pla d’equipaments de cara a aquest mandat. És veritat 
que hi ha planificats vuit equipaments, però pot ser com vostè diu és un document viu, podríem mirar 
d’incorporar alguna modificació, veure quines són les prioritats, entre els grups de l’oposició, entre els veïns, 
les entitats i els comerciants de cadascun dels barris.  

- Pel que fa a una petita actuació que he vist i que no vull deixar passar, és el tema del carrer Dalmases, m’ha 
semblat veure que per l’any 2019 té previst una dotació de 800.000 €, sapiguer d’alguna manera si és que ja 
tenen previst algun ús per aquests solar, algun destí i a què es deu aquesta dotació de 800.000 €, igual ja tenen 
decidit a què es destinarà, si ho pogués aclarir estaria bé.  

- De la informació sobre procés participatiu de la Llosa, és conegut el nostre posicionament, ho hem parlat 
moltes vegades en aquest Consell Plenari, fins i tot en les reunions del grup motor que ha hagut per la 
participació de decidir què es faria amb la Llosa de Sarrià, però sí que és cert que des d’un primer moment hi 
ha hagut un apriorisme per part del govern municipal i una priorització de que la decisió era treure els cotxes 
de la Llosa de Sarrià. I avui ens presenten el resultat del procés participatiu, i podem veure clarament com un 
50% de la gent que ha participat, dels participants d’aquest procés participatiu, estan a favor de que la Llosa 
de Sarrià continuï sent un aparcament, vostè parla d’empat tècnic entre els qui volen els cotxes i els que no, jo 
no ho veig per enlloc, hi havia tres opcions, una té el 50% i les altres tenen el 25, entenc que queda clarament 
exposada quina és la decisió de les persones que han participat: El 50% volen que continuï sent un 
aparcament pel barri. No sé, potser ens hauríem de fer retorn i donar detall del mostreig de quina ha estat 
aquesta participació en números reals, no en percentatges, si no han participat quaranta i pico persones, i 
sapiguer quin ha estat el mostreig d’aquesta participació per veure quina ha estat la implicació en cadascuna 
de les tres opcions.  

- Altre punt que és el canal de les xarxes socials a Facebook res a dir, em sembla una bona mesura per una 
difusió de les entitats del Districte, per fer arribar a la ciutadania pues informació adient i important de cara al 
Districte, però aquí deixi’m dir-li que igual, de la mateixa manera que es dóna cobertura a l’actuació del 
Districte per part de Facebook, li demanaria, que també ho hem demanat reiteradament en aquest Consell 
Plenari i en la Junta de Portaveus, és que els consellers i conselleres d’aquest Consell com a mínim tinguin a 
la web municipal l’enllaç, el telèfon que posin de contacte, la seva adreça, on diguessin els ciutadans, perquè 
és que portem dos anys de mandat i no hi ha ni consignat ni el mail, ni el telèfon, ni les dades que nosaltres 
vem facilitar inicialment quan vam adquirir el nostre compromís de servidors públics a la nostra fitxa inicial. 
No sé quins són els motius, a vegades esgrimeixen motius de seguretat, però en la fitxa del regidor hi figuren 
les seves dades, a les dels consellers i conselleres d’aquest Consell no hi ha cap dada a la que puguin adreçar-
se els veïns i veïnes del nostre Districte.  

- Turó Parc: Al Turó Parc no entrarem, avui hem parlat abastament d’aquest tema, però sí que és cert que 
m’afegeixo a la queixa per part d’ERC de que no se’ns va informar degudament , ja no tan sols als grups de 
l’oposició, sinó als veïns i comerciants de la zona de Turó Parc, per tenir  coneixement d’aquestes actuacions i 
de que es feia aquesta roda de premsa en la qual es decidiria el futur del parc.  

- Incidir-li també en el Pla de mobilitat del districte, tot i que se’ns ha presentat l’esborrany a les diferents 
comissions de seguiment dels barris, aquesta diagnosi pues dóna bastant de parlar. Avui s’ha pogut veure 
també en aquest Consell Plenari que els veïns estan bastant preocupats pel tema de la mobilitat, que és un dels 
principals problemes que hi ha en aquest Districte, degut també en part a la reconcentració de centres 
educatius.  

- I després en parlarem en una proposta que presentem nosaltres sobre el tema de superilles, que creiem que té 
una afectació, i de la part del carrer Major de Sarrià.  
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- Com a tema a introduir que m’agradaria, si pot ser, que m’informés avui si no més endavant per escrit, 
també hem tingut coneixement de que s’ha adjudicat ja el concurs de cohabitatge de ciutat, en el qual hi havia 
un solar, dels cinc solars que havia, havia un solar que afecta a aquest Districte que és concretament el del 
carrer General Vives número 4 número 6 tocant al Parc Reventós, s’ha adjudicat a una cooperativa que es diu 
Associació Parkformes, i aquest és un sistema de cooperativisme en el qual se’ls hi cedeix aquell local a una 
cooperativa perquè faci habitatge al Districte, però clar, sí que és cert que volem conèixer quins són els 
criteris d’adjudicació d’aquests habitatges, doncs si els hi dóna als membres de la cooperativa, tot això pues 
s’escapa realment al control de lo que seria l’habitatge públic i del registre de sol·licitants. D’alguna manera 
és una nova forma d’accés a l’habitatge en el qual hi ha una cooperativa i es gestiona de forma comunitària. 
Nosaltres no compartim, el nostre model no és aquest, però sí que ens agradaria tenir més detall per saber quin 
és el control que es porta des de l’Administració sobre l’adjudicació d’aquestes cooperatives i aquests 
habitatges comunitaris, per dir-ho d’alguna manera.  

- I finalment no voldria escapar d fer un comentari respecte a un tema que ha sortit també en aquest Consell 
Plenari, que és el tema d’aquestes enganxines que han aparegut a dia d’ahir. Nosaltres no defensem aquesta 
actuació en cap dels casos, defensem, l’enganxada d’enganxines encara que sigui ambla bandera espanyola, si 
són, si infligeixen algun tipus d’ordenança, les normes, vostè ho ha dit, les normes iguals per tots, són 
d’obligació. Però el que sí que demanem és que si les ordenances s’han de complir i són iguals per tots que 
sigui així, que es compleixin per tots, que no es vagin aplicant les normes a uns o a uns altres en funció de la 
seva ideologia o del seu sentiment, i ho dic perquè moltes vegades veiem pintades ideològiques en aquest 
Districte que tenen un destí molt concret, enganxades per exemple aquí davant mateix, en aquesta plaça 
Consell de la Vila hi han enganxades de BCN explota, del grup Arran o de la CUP, que porten dos setmanes 
enganxades i ningú les ha tret, o pintades ofensives.  

A mi m’agradaria la mateixa celeritat per unes enganxines que per algunes pintades, i no vull recordar ja els 
ditxosos llaços grocs d’aquella consulta il·legal del 9N que van estar engalanant la ciutat de Barcelona de 
forma incívica durant molts mesos en la nostra ciutat. En qualsevol cas el que sí demanaríem és, s’han de 
treure, són incíviques, però demanaríem la mateixa actuació per unes com per les altres i que no hi hagi cap 
tipus de component ideològica en el mateix.  

- La Sra. Escofet, diu:  
 
- Abans de començar donar la benvinguda al nou gerent, al Xavier Patón, i a la Raquel Prado, la consellera 
tècnica, i també agrair la feina de l’Amàlia Ganga.  

- Som conscients i d’acord amb l’informe de conjuntura de la ciutat de Barcelona d’aquest mes de maig, que 
la renda familiar disponible del nostre districte és la més alta, però això no deu ser motiu perquè estiguem a la 
cua d’inversions, no exigim més del que ens toca, però exigim que els nostres barris es conservin en bon estat, 
que els nostres edificis i carrers no es degradin. El nostre Districte és el que té menys equipaments, ja que som 
els darrers en els pressupostos com ja hem comentat anteriorment i el regidor ha esmentat.  

En aquests moments l’única gran construcció que sembla que es començarà a fer aquest mandat és la 
biblioteca de Sarrià, però volíem demanar al govern que escolti als veïns i les seves necessitats com el 
reivindicat bus del barri de Galvany, que recorri la zona i que permeti l’accés al CAP ubicat al carrer 
Vallmajor, la manca d’escoles bressol al barri de Galvany, la inexistència d’un centre per a la gent gran a Tres 
Torres, i com més endavant a la part de proposicions de l’ordre del dia d’avui, la falta d’actuacions al barri de 
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes.  

- En relació al procés participatiu de la Llosa de Sarrià, volem senyalar com ja s’ha posat de manifest a 
l’informe, la seva poca participació (40 persones) i la manca d’escolta d’alguns col·lectius com per exemple 
els comerciants de la zona, els paradistes del mercat de Sarrià, el CAP de Sarrià entre d’altres, ja que volien 
contemplar l’opció de mantenir algunes places d’aparcament i aquesta possibilitat no es podia plantejar al 
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procés participatiu. Nosaltres estem a favor i som partidaris de consultar als veïns i veïnes i recuperar espais 
pel barri, però si us plau, no utilitzin aquest procés participatiu sent una manipulació i pel seu propi benefici. 
Un procés participatiu ha de ser real i no un simulacre, s’ha d’escoltar a tots els veïns sense excepció, les 
seves necessitats i opinions perquè l’espai públic sigui un reflex d’aquests i no una imposició. Potser seria 
millor canviar-li el nom i suprimir la paraula participatiu.  

- Per altra banda felicitar al govern per la nova pàgina de Facebook, que ja era hora, i esperem que sigui un 
mitjà de comunicació objectiu, informatiu pels ciutadans, ens alegra sent una bona iniciativa la celebració del 
segon concurs Punt de llibre per fomentar la cultura i la creació artística, i volem aprofitar avui per felicitar 
als tres guanyadors de l’edició d’enguany. A més des del grup municipal ciutadans volem felicitar al Centre 
Cívic Casa Orlandai i al Centre Cívic Vil·la Florida pel seu desè aniversari, per la feina ben feta, per la seva 
trajectòria, per fomentar les relacions entre veïns i veïnes, per l’organització de totes les activitats (tallers, 
concerts, etc.), que hem pogut gaudir en aquets dos equipaments, i ja per finalitzar, celebrar la propera 
apertura del Centre Cívic Vil· la Urània al barri del Farró. 

 

 

- El Sr. Lliró , diu:  

- En primer lloc també donar la benvinguda al Xavier Patón com a nou gerent del Districte, i a la Raquel 
Prado com a nova assessora del govern, i com no podia ser d’una altra manera posar el Grup Demòcrata a la 
seva disposició per tot el que creieu que us podem ajudar en aquesta nova tasca.  

- Dit això, crec que després de veure les dades d’inversió que ha presentat el regidor amb aquesta 
tranquil·litat, amb aquesta parsimònia, diria jo fins i tot amb aquesta ingenuïtat, gairebé podríem acabar el 
Plenari aquí, perquè si tenim en compte que la previsió d’inversió del Districte de Sarrià-Sant Gervasi pels 
propers quatre anys és de només 45 milions d’euros, quan la inversió només de l’any 2015 a Sarrià-Sant 
Gervasi va ser de 35 milions, ja podríem acabar aquí, perquè francament amb aquesta dotació pressupostària 
és impossible que fem res, és impossible que tinguem millors equipaments com es preveia a l’informe del 
regidor, és impossible que puguem fer millors carrers, és impossible que puguem donar millors serveis, 
perquè senzillament els números no quadren per enlloc.  

Per tant, diguem-ne, Sarrià-Sant Gervasi partim ja d’una base que és extraordinàriament dolenta en relació 
amb la resta de districtes de la ciutat. Jo el que voldria dir és senyor regidor, no es pot venir a un Plenari del 
districte de Sarrià-Sant Gervasi a resignar-se amb un pressupost que és absolutament insuficient i que és 
absolutament injust. Vostè com a regidor del PSC, vostè ha votat i amb el seu vot, vostè té un vot particular 
com a persona que ha estat escollida en una llista electoral, vostè és un representant a l’Ajuntament de 
Barcelona, vostè té dret a vot, per tant jo li demano que vostè, com a regidor del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, exerceixi el seu dret a vot en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona i es negui a aprovar uns 
pressupostos que discriminen directament al Districte on vostè és regidor, perquè vostè això ho pot fer, és a 
dir vostè té el dret a plantar-se com fa la persona que està al seu costat i dir que no vol aprovar uns 
pressupostos que discriminen marcadament a una sèrie de ciutadans de Barcelona, vostè això ho hauria de 
poder fer, o com a mínim s’hauria de poder aixecar en el Plenari de la ciutat de Barcelona i dir escolti, jo com 
a regidor de Sarrià-Sant Gervasi m’oposo a uns pressupostos que discriminen al Districte que a mi em toca 
dirigir. Jo li demanaria escolti, si us plau, faci això, com a persona que representa a l’Ajuntament de 
Barcelona als ciutadans de Sarrià-Sant Gervasi jo li demano que es planti, no pot ser que vostè vingui aquí i 
senzillament digui que miri, el pressupost aquest jo no hi puc fer res,  vostè sí que pot fer alguna cosa, vostè 
forma part d’una Comissió de Govern, la Sra. Colau és Alcaldessa amb el seu suport, és a dir vostè alguna 
influència ha de tenir per no haver de venir aquí a presentar un pressupost que és absolutament indigne. Per 
tant jo li demano si us plau, faci alguna cosa, ja portem dos plenaris on vostè ens ha vingut a fer la víctima 
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cosa que jo respecto moltíssim, i fins i tot li agraïm que hagi parlat amb aquesta sinceritat com s’ha comentat 
abans, però ja està, ja hem plorat, ara toca fer una altra cosa, ara toca anar a buscar l’Alcaldessa, toca anar a 
buscar al regidor de Finances i dir que nosaltres a Sarrià-Sant Gervasi no acceptem tenir un pressupost que 
sigui tan discriminatori en relació amb els altres barris i districtes de la ciutat. Jo crec que està bé que avui 
hagin sortit totes aquestes dades que de fet ja aprofito per demanar si us plau que ens les facin arribar, perquè 
jo penso que tota aquesta documentació que no la teníem, la majoria de les que es presenten avui no les 
teníem, són de molta utilitat pels partits de l’oposició, hauria de ser un funcionament normal d’una 
Administració democràtica que totes aquestes dades arribessin de forma natural als partits de l’oposició, això 
forma part diguem-ne de qualsevol iniciativa de transparència i de bon govern que els partits de l’oposició 
tinguem tota la informació que necessitem per poder fer la nostra feina.  

I de pas també m’agradaria recordar algunes dades que han sortit durant aquests darrers mesos i que jo penso 
que val la pena que les tinguem en compte en aquest Consell Plenari, ja que no s’han comentat en l’informe 
del regidor i que són francament preocupants: La primera és la de l’informe que es va presentar fa pocs mesos 
del Comissionat de seguretat sobre el tema dels furts a la ciutat de Barcelona, que situen el Districte de Sarrià-
Sant Gervasi com el Districte de Barcelona on més han crescut els furts durant l’any 2016, concretament hem 
passat de 3.200 l’any 2015 a 3.700 l’any 2016, això significa un creixement d’un 13,84% que és insisteixo el 
més alt de la ciutat de Barcelona. Entenc que aquesta és una dada que és preocupant, això són dades oficials 
del Comissionat de seguretat, no les he inventat, és una pregunta que vem entrar com a grup polític, i a més a 
més va haver una presentació d’un informe de seguretat on tot això està recollit. 

Per tant són dades que estan a disposició de tothom, sí que ens agradaria que es pogués fer algun incís sobre 
per què a Sarrià-Sant Gervasi és on més estan creixent els furts i quines mesures està previst prendre a nivell 
de Districte perquè no siguem els líders diguem, no siguem els campions del creixement dels furts a la ciutat 
de Barcelona.  

Més dades que també s’han conegut recentment: Com se sap em sembla en les darreres setmanes es va fer el 
recompte de persones que dormen al carrer a la ciutat de Barcelona, les dades aquí tornen a ser dolentes, a la 
ciutat de Barcelona s’incrementa un 15% les persones que estan dormint al carrer, insisteixo, són dades 
oficials d’aquest recompte que es fa cada any liderat per l’Ajuntament de Barcelona i si no tinc malentès 
algunes entitats del Tercer Sector, aquestes dades oficials diuen que Barcelona han crescut un 15% el nombre 
de persones que dormen al carrer, entre els districtes que ha incrementat el nombre de persones dormint al 
carrer hi ha també el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.  

Sí que ens agradaria que en algun moment, sigui per escrit sigui en el proper Plenari, també es pogués fer un 
detall de per què aquest és un dels districtes on això està creixent, i quina és la situació que tenim en aquest 
sentit al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, sense oblidar que, diguem s’havia fet una campanya per part de la 
Sra. Colau des de fa temps diguem-ne molt intensa criticant el que havien fet els anteriors governs en relació 
a la gent sense sostre, i el que veiem és que quan aquesta senyora arriba al govern i és Alcaldessa veiem que 
les xifres en lloc de disminuir el que fan és augmentar, i per tant d’alguna manera posar de manifest que la 
política de demagògia, de populisme, de discursos i de Twitter no resol els problemes de la gent sinó que els 
problemes de la gent s’han de resoldre actuant i amb professionalitat.  

Per tant, demanaríem també tenir una mica el detall de quines són les actuacions que es fan en aquest sentit 
perquè això no es reprodueixi. Vaja, anava a repassar, com ja he fet el tema del pressupost però crec que ja 
està tot molt clar, és a dir entre l’any 2015 el pressupost liquidat i l’any 2016 a Sarrià-Sant Gervasi ha caigut 
la inversió un 68,8%, o sigui que hi ha un 70% de disminució, dades signades pel regidor Sr. Mòdol, no me 
les invento jo. S’ha fet una pregunta, com a grup polític vem entrar una pregunta, i vostè ens va respondre 
amb aquest quadre que clarament diu que la inversió liquidada a l’any 2015 va ser de 35,6 milions d’euros, 
porta la seva signatura, no em miri amb aquesta cara perquè no m’ho invento, i la inversió liquidada l’any 
2016 és d’11,1 milions, això si fa una regla de tres fàcil, surt una disminució del pressupost del pressupost 
d’un 68,8%; insisteixo, són dades que porten la signatura del regidor a una pregunta del regidor Jordi Martí  
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sobre la inversió al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Si això ho sumem a totes les dades que hem comentat 
actualment, posen de manifest que la situació en aquest districte és francament complicada.  

- Tota la resta de qüestions que s’han tractat sobre el Pla d’equipaments o sobre el Pla de mobilitat, pengen 
d’una manera més o menys directa d’això que hem comentat dels pressupostos, però sí que m’agradaria fer 
una pinzellada primer sobre el Pla de mobilitat que en definitiva crec que a tots els que estem aquí ens hem 
trobat aquest Pla a les comissions de seguiment sense un previ avís, és a dir ningú ha pogut arribar a la seva 
comissió de seguiment amb el Pla de mobilitat a la mà perquè s’hagi pogut estudiar, i que per tant l’hàgim 
pogut debatre. 

El que sí que demanaria és que com a mínim aquest Pla de mobilitat hagi de passar per aquest Consell Plenari 
i que per tant hi pugui haver, més enllà del debat que hi ha d’haver amb veïns, pugui haver-hi també un debat 
polític com passa en qualsevol democràcia avançada sobre quines són les decisions que es prendran en 
mobilitat al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i, per tant des d’aquí estenc la mà del grup polític del Grup 
Demòcrata per arribar a un acord en tot el que faci referència a la mobilitat al Districte, sempre i quan sigui 
una proposta que sigui equilibrada i ajustada a les necessitats.  

I després en relació al Pla d’equipaments, dir que hauria de tenir dos objectius fonamentals: El primer és 
millorar la dotació d’equipaments que tenim al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i el segon hauria de ser cobrir 
les necessitats que tenen els veïns de Sarrià-Sant Gervasi, que són unes necessitats que poden ser diferents a 
les dels altres districtes, i per tant quan es fa un Pla s’ha d’ajustar a les necessitats que tenen els veïns en 
aquest cas del nostre Districte. Jo el que he notat és que el Pla que se’ns ha presentat, no compleix ni l’un ni 
l’altre, perquè la realitat és que no hem millorar la dotació d’equipaments, perquè la dotació d’equipaments 
que s’ha presentat són exactament els mateixos que ja hi havia al mandat anterior, no hi ha previsió 
d’incrementar el nombre d’equipaments, tots els terrenys ja estan comprats, en la majoria de casos les obres ja 
estaven en marxa, és a dir no hi ha una inversió de crear equipaments nous allà on no n’hi ha.  

I des d’aquí volem donar la nostra opinió sobre el solar que tenim al carrer Dalmases, que entenem que hauria 
de ser un equipament per als veïns de Les Tres Torres, és una de les oportunitats que tenim a nivell de 
Districte i per tant penso que no l’hauríem de desaprofitar.  

I en segon lloc tampoc cobreix les necessitats dels veïns, perquè jo el que no puc entendre és que per obrir una 
nova Biblioteca a Sarrià hàgim de tancar una Biblioteca a Les Tres Torres. Què té aquest Districte que no 
puguem tenir una biblioteca a cada barri? Resulta que és el Districte que té més escoles de Barcelona, el 
Districte amb més estudiants de Barcelona, el Districte amb més universitats de Barcelona, i resulta que per 
obrir una biblioteca n’hem de tancar una altra? No podem donar als barris de Sarrià-Sant Gervasi la mateixa 
dotació que tenen la resta de barris de la ciutat i permetre que cada barri pugui tenir la seva biblioteca de 
barri? El barri de Galvany, que és el barri més poblat de tot el districte, a dia d’avui no hi ha ni una sola 
biblioteca, sé que està prevista la de la Muñoz Ramonet, però diguem és un Districte que va especialment curt 
en dotació de biblioteques, i més si tenim en compte els que en som usuaris que les biblioteques estan plenes 
sempre, i molt especialment en època d’exàmens.  

Per què per obrir una nova biblioteca n’hem de tancar una? Per què Sarrià-Sant Gervasi no pot tenir, com 
tenen altres districtes de la ciutat, una biblioteca per cadascun dels seus barris i més quan està demostrat que 
hi ha una necessitat de biblioteques al Districte de Sarrià-Sant Gervasi? Tot això són qüestions que jo crec que 
al final s’acaben resumint en tot el que feia referència al pressupost, i que fins que no siguem capaços de 
solucionar els problemes estructurals que hi ha de pressupost no podrem sortir, no podrem sortir d’aquesta 
situació. Jo vull insistir: Aquest dèficit de pressupost és un problema històric, és cert, però haig de defensar 
que durant els quatre anys del mandat de Xavier Trias  aquest problema es va solucionar, es va solucionar 
perquè vem ser capaços de posar la inversió al Districte de Sarrià-Sant Gervasi a la mitjana de la resta de 
districtes de la ciutat, no demanem més, senzillament demanem situar aquest pressupost a la mitjana de 
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districtes, aconseguint això jo crec que aquí, Sr. Mòdol, aquesta és la seva responsabilitat com a regidor, 
serem capaços de solucionar els altres problemes que hem citat.  

El Sr. Mòdol intervé de nou per respondre les intervencions anteriors dels portaveus dels grups:  

 
- Primer de tot agrair totes les indicacions dels partits de l’oposició, felicitar-vos per la vostra feina, crec que 
avui és un gran dia pel Districte, perquè crec que hem fet entre tots plegats un exercici de transparència que 
no s’havia fet mai, mai ningú havia presentat un PIM desglossat en aquest Districte, mai s’havia fet un Pla de 
mobilitat, mai s’havia fet un Pla d’equipaments, mai s’havia fet tanta inversió directa des del Districte.  

Recordo, vull dir la liquidació dels 35 és la inversió directa del Districte al mandat anterior, ho dic perquè 
s’informi una mica més bé, hem superat en 10 milions la inversió directa del Districte en aquest mandat, tot i 
així continua sent poc. Li faria, li demanaria a CiU que ens fes una llista de tots els equipaments que va fer al 
mandat anterior en aquest Districte, van ser quatre anys, jo porto deu mesos, crec que he fet bastanta més 
feina en vuit mesos jo que vostès en quatre anys.  

- Per la part del procés participatiu que s’ha qüestionat: Sí, és veritat, jo crec que no hem trobat encara un 
sistema participatiu, no en aquest cas sinó en general, tenim, com a mínim no sabem què passa però en la 
majoria de processos participatius, que per cert són els mateixos processos participatius que es van fer en el 
mandat anterior, les mateixes empreses, la mateixa gent, no sabem què passa però es fan processos 
participatius que després són poc representatius o que la gent mateixa canvia d’opinió al llarg del procés. Per 
tant sí, jo crec que és una qüestió que té pendent la ciutat, no pas aquest govern.  

- Han sortit temes molt diversos, s’han demanat dades concretes, crec que les recollim i com veieu, a 
diferència d’altres, aquí les teniu totes, us donaré una informació que no heu tingut mai, molt útil per 
l’oposició, perquè creiem que és un exercici de transparència evident i ademés anirem fent seguiment, Déu 
n’hi do, crec que avui és un gran dia pel Districte i per la política en general a la ciutat, per l’exercici de 
transparència que estem fent, el continuarem fent, ens encanta les vostres aportacions, esperem que ademés de 
ser crítiques siguin constructives, i continuarem en aquesta línia.  

- Ha tornat a sortir el tema del Turó Parc, on va estar tothom convidat a un acte on es va explicitar, explicar i 
reexplicar el projecte a tothom, el que es va fer l’altre dia és una roda de prensa que els veïns van tenir a bé 
assistir-hi i encantats i així els vem atendre.  

- No ens farà variar el criteri, les obres que es fan a la ciutat són per millorar-la i no són per llançar els diners, 
i per tant tenim molt clara quina és la nostra obligació i continuarem treballant. No sé si algú sent alguna 
pregunta en concret que vulgueu que us respongui, si hi ha alguna qüestió, ho dic perquè, ha parlat primer el 
Sr. Casals, no sé si hi ha alguna cosa en concret que voleu que us respongui, si no ho deixaria, jo, per part 
meva, ho deixaria aquí. 

El Sr. Del Llano, diu:  

- Responent una mica a les declaracions del portaveu Sr. Lliró , el fenomen del sensellarisme té una 
explicació multicausal i que respon a tres factors que estan, que guarden una certa relació: El primer seria 
l’augment del preu del lloguer, que d’alguna manera sabem més o menys d’on ve, d’haver fer o d’haver 
intentat fer de la ciutat un producte al servei dels interessos de les grans multinacionals i al servei de 
l’afluència massiva de gent que d’alguna manera té uns ingressos més elevats dels que tenim aquí, que 
provoquen un augment dels habitatges primer en bombolla immobiliària, després, ara, amb la bombolla dels 
lloguers, i això s’està intentant revertir amb l’aprovació del Pla d’habitatge que recentment es va aprovar i 
que preveu una inversió directa en els deu propers anys de 1.600 milions d’euros.  
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- També el fet de, l’altre factor és efectivament la insuficiència d’un parc públic d’habitatges suficient, en el 
sentit que als mandats anteriors evidentment la inversió per assolir un parc públic de lloguer assequible, doncs 
no es va fer tota la feina que es podia haver fet.  

- I finalment el tema de precarització del mercat laboral, que tot ve d’un llarg recorregut en el passat i que 
amb la reforma laboral del govern espanyol doncs aquí tenim coses a dir i a fer. Per tant tenim aquí una sèrie 
de circumstàncies multicausals que provoquen això, aquesta situació d’augment que amb la previsió d’aquest 
Pla d’habitatge, i també hi ha un Pla de lluita contra el sensellarisme que preveu una inversió superior a 5 
milions d’euros fins al 2020. Per tant s’estan intentant abocar recursos per solucionar tota aquesta situacions. 

Per acabar, el Sr. Martí  passa de nou la paraula ara a alguns dels portaveus dels grups que han demanat 
intervenir, i al regidor i a un conseller del Districte: 
 
- El Sr. Casals:  

- He tingut la sensació, regidor, que s’ha sentit atacat per l’oposició, no?, pel to com ha respost, l’he vist 
somriure en algunes intervencions, diria que en la meva no tant, però sí que, però  després en la seva rèplica 
he tingut la sensació que se sentia un pèl atacat, disculpi, però jo diria que no l’he atacat en cap momento, jo 
no he dit el contrari, perquè sóc l’únic que he plantejat el tema del Turó Parc, diria, per tant jo no he dit el 
contrari del que vostè ha dit, si s’ha entès malament cap problema en explicar-li després tranquil· lament.  

- Li agraeixo l’autocrítica del procés participatiu i li agraeixo sincerament, no amb el to sarcàstic com m’ha 
semblat que vostè utilitzava, en tot moment la crítica era amb voluntat de ser constructiva i sempre havia 
mostrat la predisposició a col·laborar des de l’oposició pel que necessitin, ademés.  

- I sí que voldria, i vostè comentava si teníem alguna pregunta que voldríem tenir resposta, li comento les tres 
que li he fet i que sí que agrairia tenir resposta: Una sobre la Llosa, quan ha dit que parlarem sobre quin serà 
l’ús definitiu, si saben com ho faran i com ho gestionaran, si podrem dir i qui podrà dir què. Altra, sobre els 
equipaments restants que quedarien pendents perquè no sé si figuren en el Pla d’equipaments, si figuren allà si 
vol ja quan ens enviïn la informació ja m’ho buscaré, però aquests setze equipaments restants si estan 
planificats, no estan planificats o que pensen, o sigui queden ja pels següents governs. I la tercera pregunta és 
si quan es convoqui la reunió amb veïnat del Pla parcial si també es convocarà l’oposició o no se la 
convocarà. 

- El Sr. Mòdol:  

- Agraeixo el to constructiu que li caracteritza, Sr. Casals, vull dir que no sé si he donat aquesta sensació però 
no era aquesta la intenció.  

- Sobre la decisió de la Llosa no, el que farem és una proposta concreta per debatre, en principi tenim la 
situació que tenim, i que és la de que s’ha reduït en part una part de l’aparcament, s’ha incrementat l’espai de 
zona lliura, i el que s’ha de decidir és quin tipus d’intervenció hi fem per garantir si és necessari les places 
d’aparcament que hi havia, si ha de ser en aquest àmbit o no, i per veure quin tractament es fa sobre l’espai 
lliure perquè continua sent un espai molt evident però molt poc utilitzable, per tant alguna cosa hem de fer. 
Per tant la decisió passa per encarregar una proposta que seguirà tot el procés que segueix qualsevol proposta 
d’intervenció en el Districte.  

- Pel que fa al Pla d’equipaments no sé si m’he expressat bé abans, però sí que hem dit que el que volem és 
tots els actius que tenim tenir-los ben estudiats, veure quina és la inversió que s’ha de fer mínima perquè no hi 
hagi més deteriorament, i veure quin seria. Per tant, si fem una primera aproximació sobre quina és la inversió 
que s’ha de fer per programar-la, perquè evidentment és molta i molt diversa.  
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La idea és que en el més curt temps possible (estem parlant amb Bimsa), és convocar uns concursos per això 
que estem dient: Dimensionar, analitzar l’estat dels edificis i veure quina superfície, quina inversió i per tant 
quin ús potencial poden acabar tenint per com a mínim programar aquestes mancances que tenim, en el 
termini que sigui necessari, de la manera com acostumem a fer més realista possible.  

- Sobre el Pla parcial evidentment, és a dir, hi ha dues qüestions, bueno, o com a mínim hi ha dos nivells 
sobre els que s’està treballant: Un és sobre si es pot donar solució d’una vegada al tema del Pla parcial, que és 
complicadíssim i portem tres versions diferents plantejades des de Glòries, i cada vegada anem tenint com 
més problemas, i una altra és el donar resposta a la qüestió judicial que no és la més urgent però està sobre la 
taula, i són igual d’importants l’una com l’altra, s’estan fent les dues coses en paral·lel.  

El que sí que s’havia plantejat en algun moment sí és, perquè semblava que teníem la solució pel tema 
d’afectats per donar resposta oficial a, si convocàvem als afectats, finalment també s’ha trobat un punt en que 
no estem del tot segurs, jo no vull donar aquest pas. Per lo tant si hi ha una sessió de treball sobre el Pla 
parcial, jo crec que ho hem dit en alguna ocasió, amb veïns, evidentment estaran convocats els grups, doncs és 
un tema que també va apareguent en les reunions, la revisió del Pla de futur, perquè evidentment jo crec que 
en totes les accions que fem són participades i tal. La convocatòria o no, insisteixo, a la roda de premsa dels 
grups, jo no faig convocatòries de rodes de premsa però no sabia ni que tan sols és de ser així, i reitero que 
això va ser una convocatòria de una roda de premsa al Turó Parc, i que no era una explicació del projecte, de 
fet jo no vaig explicar res del projecte en el mateix. No sé si ara té respost ja, sí?, perfecte.  

- El  Sr. Ramirez:  

- Jo, en aquesta petició que ha fet el regidor de si teníem alguna pregunta concreta i si volen contesta avui, si 
no ja li dic, me la pot adreçar per escrit o en qualsevol altre moment en podem parlar. Principalment en 
l’exercici de transparència que vostè feia referència, pues insistir que no ens faci arribar tota aquesta 
documentació, aquests documents que són prou importants pel treball dels grups de l’oposició. Sapiguer si en 
aquests documents hi ha una primera priorització de quins seran els equipaments planificats dels que tenim i 
dels més endavant, quins seran els que tenen més prioritat i quins no, i si hi ha un calendari d’execució dels 
mateixos, en l’horitzó temporal pues sapiguer quan s’executaran aquests equipaments.  

- Respecte al procés participatiu de la Llosa pues també demanar-li quina serà la proposta definitiva, que en 
qualsevol cas abans de decidir-la que ens emplaci a tots els grups de l’oposició per parlar del tema, i que ens 
doni les dades de quin ha estat aquest mostreig de la participació en el seu procés participatiu. I Finalment 
també teníem el tema del carrer Dalmases: si hi ha un destí ja per aquest solar, en qualsevol cas envers 
aquesta dotació per l’any 2019 de 800.000 €.  

- També si ens pot donar més informació sobre el concurs cohabitatge que afecta un dels solars que hi ha en 
aquest Districte, concretament el del carrer General Vives número 4 i número 6, i que fomenta la promoció 
d’habitatge públic en aquesta nova modalitat de cohabitatge i en espais comunitaris. 

- El Sr. Mòdol:  

- No sé si ha quedat prou clar però evidentment tota la documentació si l’ensenyem aquí és per comentar-la, 
perquè a més, havíem, enteníem que era una petició per part dels partits de l’oposició, de tenir, que 
expliquéssim totes aquestes qüestions, que per diferents circumstàncies segurament s’havien endarrerit i per 
tant evidentment se us facilitarà absolutament tot.  

- Respecte al Pla d’equipaments el que heu vist en aquest quadre resum que jo crec que sí que se us va donar 
en el seu dia, fa uns mesos ja, és el que està previst de fer en aquest mandat, per tant allà està tot , allà ho teniu 
tot planificat, i el que dèiem ara en resposta al Sr. Casals, de la resta d’equipaments doncs el que farem és 
una previsió i un pla a llarg termini d’acometre l’aprofitament de les instal·lacions que tenim, algunes que no 
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teníem previstes que hem descobert que podem utilizar, és a dir, efectivament això és un document viu i 
estem treballant, però el que sí que hem volgut fixar és per inversió què és el que podíem fer en aquests dos 
anys.  

- La resta de qüestions les continuem treballant, és a dir, ni el Districte ni aquest govern ni la ciutat s’atura 
perquè presentem uns documents, i per tant continuem treballant sobre totes aquestes qüestions.  

- Respecte al tema de la Llosa, el mostreig i totes aquestes dades evidentment entenc que com qualsevol 
estudi o feina, document que fa aquest Ajuntament i qualsevol altre, doncs facilitar-vos, jo crec que això és un 
extracte, però jo crec que el mateix document us ho podem fer arribar.  

- Respecte al solar del carrer Dalmases, crec que ja n’havien parlat en alguna ocasió, nosaltres havíem mirat si 
era compatible o no l’ús de la Guàrdia Urbana en aquest àmbit perquè per les característiques de 
l’arquitectura, no?, de que quedaven aquí, que també soterrani, que no pas vol en superficie, finalment sembla 
que es descarta aquesta solució.  

Teníem la demanda dels veïns de que no, algun altre ús posible, tenim aquesta dotació econòmica, sabent 
això, la part que podem d’edificar aquí és molt poca cosa i per tant l’equipament que podem fer és molt petit, 
però aquest és un debat obert sobre el que evidentment en continuarem parlant. La primera idea era aquesta, 
poder reallotjar guàrdia urbana; jo crec que vem fer uns estudis, vem encarregar uns estudis previs de si es 
podia ubicar o no, no acaba d’encaixar perquè la voluntat era traslladar-los pel tema del llegat Can Ponsic, 
etc., que tots coneixeu. En principi això està, sembla que no serà possible i per tant podem pensar en usos 
alternatius, però insisteixo, partint de la base de que la intervenció que podem fer és poca cosa, de poca 
entitat, i les característiques que té el solar són les que tots coneixeu.  

- Respecte al tema de cohabitatge no tinc tota aquesta informació que em demanes, però no tinc cap 
inconvenient, és una qüestió del, suposo que és una qüestió directa del Patronat de l’habitatge, però cap 
inconvenient en fer arribar la vostra petició perquè tingueu tota aquesta documentació, crec que n’havíem 
parlat en algun altre Plenari sobre aquesta qüestió, no sé si a rel de ser una petició de Cs, per tant, cap 
problema en fer-vos arribar aquesta documentació. 

- La Sra. Escofet: Regidor, agrair la transparència de tota la informació que ens ha presentat avui, però 
insistir que ens hagués agradat poder treballar en profunditat aquest informe tan acurat i detallat, i així 
l’haguéssim tingut abans del Ple, com ha comentat el PPC, si l’haguéssim tingut abans del Ple doncs 
l’haguéssim pogut treballar. 

- El Sr. Mòdol: Dir-li a la consellera de Cs que avui ni comença ni s’acaba res, és a dir que avui sembla que 
estem com rendint comptes de com, de la feina que hem fet en tot el mandat avui. Hem tingut d’haver forçat 
tot el que hem pogut per donar-vos resposta a moltes peticions que teníem des de feia temps, però que 
continuem treballant i que per tant tindrem ocasió de comentar. Sabeu que jo sempre us dic el mateix, el meu 
despatx està allà, sempre que demaneu hora ens veiem, i per tant qualsevol aclariment, fins a on arribem eh, 
també, perquè hi ha qüestions que són molt tècniques, doncs se us farà i sempre que tinguem documentació jo 
crec que, si per alguna cosa ens caracteritzem és per la col·laboració, i per tant cap problema. 

- El Sr. Lliró :  
 
- Agrair també com s’ha comentat per haver donat les dades, val a dir que això era habitual en tots els 
mandats, fins i tot diria, i la gent que estava al passat mandat ho recordarà, que fins i tot aquestes dades 
anteriorment s’havien donat per barris, no ho dic com una crítica, ho dic que aquesta era una pràctica habitual. 
Per tant dir que això és un gran dia per la democràcia, per la política i pel Districte em sembla com a mínim 
exagerat, no? és a dir, aquesta és una pràctica habitual que no ens hauria de sorprendre ni ens hauríem de 
felicitar perquè es faci, perquè hauria de passar en qualsevol institució democràtica com aquesta.  



 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

 

37 

 

- Dit això, un parell de coses que no he comentat a la meva intervenció i finalment respondré per al·lusions a 
la intervenció del conseller Del Llano, que ha tingut diguem-ne la idea d’intervenir en relació a mi. Primer dir 
que felicitats també per la iniciativa aquesta del Facebook, esperem que sigui un Facebook que de debò 
mostri la pluralitat tant veïnal com política del Districte, és a dir entenem que un Facebook no ha des ser una 
eina de propaganda del govern sinó que és una cosa oberta perquè reflecteixi quina és la naturalesa del 
Districte, n’estem convençuts que serà així.  

- Felicitar lògicament, com no pot ser d’altra manera, hi vem participar, a la casa Orlandai i a Vil· la Florida 
per la celebració dels deu anys.  

- I en relació al que comentava del Sr. Del Llano, dir que ens agradaria molt conèixer quants d’aquests 1.600 
milions d’euros que vostè diu que té el Pla d’habitatge aniran destinats al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Això, de fet, vem entrar una proposició fa mesos, que lògicament va ser aprovada en aquest Consell Plenari, 
on demanàvem que el govern presentés en aquest Consell Plenari quines polítiques concretes tenien previst 
fer en matèria d’habitatge a Sarrià-Sant Gervasi, tenint en compte que és el districte on més han pujat els 
preus de tota la ciutat de Barcelona, i per tant era especialment interessant que en aquest districte hi hagués 
una política concreta en matèria d’habitatge. Per tant ens agradaria tenir en algun moment un detall de tot el 
que es farà en matèria d’habitatge o de protecció oficial al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i si pot ser en 
aquest Consell Plenari doncs molt millor. 

- El Sr. Del Llano: Sí, només aclarir que els 1.600 milions són una previsió del Pla per deu anys, el tant per 
cent que correspongui al Districte dependrà d’aquest mandat i del següent si té la voluntat de tirar-lo 
endavant, perquè és un Pla aprovat pel Plenari municipal, per tant hi hauria d’haver un compromís del següent 
mandat que idealment per salut democràtica, s’hauria de poder continuar, per tant ara jo no puc dir quant tant 
per cent perquè depèn del futur. 

- El Sr. Mòdol: Jo crec que és molt interessant el que planteja el conseller del Grup Demòcrata, per tant, no sé 
si en el proper Plenari però com a mínim igual que avui hem presentat tota aquesta documentació de manera 
molt accelerada perquè potser era massa extensa, el que podríem fer és en un futur Plenari tota aquesta qüestió 
de l’habitatge referida en el Districte, a la part d’informe del regidor, fer una petita presentació. 

4. Part decisòria: Informes i proposicions dels grups polítics del Consell: 
 
4.1 INFORMAR el projecte normatiu del procediment d’aprovació del Reglament de participació 
ciutadana, de conformitat amb allò que exigeix l’article 23.2.f) de la Carta municipal de Barcelona: 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Del Llano per presentar aquest punt, amb la projecció d’un power point, i 
diu: 
 
- Els antecedents d’aquest Pla és que el período 2013-2014 es va dur a terme un procés de revisió de la 
normativa, el 2015 les entitats que van participar en l’anterior procés van sol·licitar reprendre elaborar un nou 
Reglament de participación, des del programa wem s’incloïa aquesta revisió.  
 
El maig del 2016 es va iniciar el procés participatiu amb la creació d’una Comissió impulsora formada per 
entitats i grups municipals, no es va partir de zero, ja hi havia un treball fet prèviament, una normativa 
existent des del 2002 i amb el dictamen del Consell de Ciutat. Les entitats que formen part de la Comissió 
promotora són la Federació d’associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB), la Coordinadora d’entitats 
de Poble Sec, el Consell de joventut de Barcelona, els consells territorials com el Consell ciutadà del Districte 
de Sant Martí, els grups polítics, el Consell de dones, la Federació ECOM, etc.  
 
Què aporta la revisió d’aquest nou Reglament de les normes de participació ciutadana?, doncs en primer lloc 
l’impuls de la iniciativa ciutadana, que és un mitjà a través del qual la ciutadania de Barcelona pot impulsar 
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una sèrie d’accions que veurem més endavant, vol clarificar sobre tot el que són els processos participatius, 
els òrgans de participació, les consultes ciutadanes, vol impulsar la democràcia directa en el sentit d’impulsar 
les consultes ciutadanes, també hi ha un sistema de garantia que garanteix una fiabilitat i una transparència en 
cadascun d’aquests processos, es posen mecanismes de control i garantia de qualitat a través dels òrgans 
externs i interns, hi ha una hibridació de la participació pel que fa a la participació presencial i digital, de 
manera que es vol donar un impuls encara més important de la Plataforma Decidim.Barcelona, la participació 
inclusiva en el sentit que el que s’intenta és que la participació pugui arribar a tot tipus de persona amb 
qualssevol tipus d’impediment, finalment també el que preveu és l’enfortiment comunitari a través de diverses 
mesures per reforçar el teixit social i la gestió comunitària, i també incorpora un procés de revisió i avaluació 
del Reglament.  
 
- Passant directament potser al que seria el punt més destacat de la revisió d’aquest Reglament de la 
participació ciutadana, la idea més rellevant seria que no hi ha prou amb ser un motor institucional per activar 
els canals, sinó que cal potenciar la iniciativa ciutadana com a motor de participació. La iniciativa ciutadana el 
que permetrà serà, a través d’un recull previ de signatures que acreditaran l’interès general per tirar endavant 
algunes de les accions que pot promoure, doncs són proposar punts de l’ordre del dia als plenaris, la posada en 
marxa de processos participatius, la creació d’òrgans de participació, l’aprovació o modificació d’una norma 
municipal, la sol·licitud de la realització d’una consulta, la convocatòria d’un consell de barri o una audiència 
pública.  
 
I bé, la iniciativa ciutadana preveu el recull d’una sèrie de signatures tan a nivell de ciutat com de barri. A 
nivell de ciutat per consultes ciutadanes estem parlant de 15.000, de processos participatius 10.000 i 
d’inclusió de punts de l’ordre del dia també de 9.000, els efectes de les signatures ja els hem comentat, i sobre 
els processos participatius el que defineix el Reglament és una mica doncs què és un procés participatiu, en el 
sentit de que es clarifiquen ben bé les fases, la metodologia, que hi ha d’haver un procés d’informació previ 
per poder, que la ciutadania tingui la informació pertinent per poder fer la reflexió pertinent, hi ha d’haver un 
procés de debat i després el retorn pertinent.  
Els processos participatius també tenen un mecanisme intern perquè garanteixin que aquestes diferents fases 
que s’ha descrit tinguin realment la consistència necessària. Hi ha un grup impulsor format per un òrgan 
administratiu gestor responsable i la comissió promotora si es tracta d’una iniciativa ciutadana.  
 
Hi ha la comissió assessora dels processos participatius que està integrat per persones expertes, que és un 
òrgan consultiu de ciutat que assessora sobre la millor manera de realitzar els processos participatius.  
 
La comissió de seguiment del procés participatiu integrat per ciutadania i tècnics municipals, que vol vetllar 
pel bon funcionament del procés i el compliment de la planificació prevista, aquesta comissió és diferent per 
cada procés.  
 
Després finalment hi ha una comissió d’empara que en última instància gestiona les reclamacions quan es 
vulneren els drets de ciutadans en aquests processos, i és una única comissió per tots els processos.  
 
Pel que fa als òrgans de participació, també hi ha una sèrie de noves característiques pel que fa al Consell de 
Ciutat i als consells de barri.  
 
I finalment pel que fa a les consultes ciutadanes, ja n’hem fet una mica d’esment, però la novetat seria que hi 
poden participar persones majors de setze anys inscrites en el padró municipal. La consulta pot contenir una o 
més preguntes amb resposta afirmativa, negativa, votar en blanc o elegir entre diferents opcions, no es poden 
fer consultes que vulnerin els drets fonamentals o els drets ciutadans recollits en l’Estatut d’autonomia, no 
poden ser sobre tributs i pressupostos ja aprovats, han de ser sobre, que l’Ajuntament hi tingui competència, i 
tampoc que no interfereixin en el procediment d’aprovació d’una ordenança, reglament o instrument 
d’ordenació urbanística en tràmit. Es poden impulsar des de la iniciativa municipal, dos cinquenes parts dels 
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membres del Consell Municipal, o l’Alcalde o Alcaldessa o a través d’una iniciativa ciutadana. Després hi ha 
altres característiques com el nombre de consultes que es poden fer a l’any, es pot acordar un període de 
temps per unificar-les totes, i després, tipus ja simples, múltiples, tot i que no són vinculants les consultes per 
imperatiu legal però sí que en el Reglament s’especifica que els diferents grups polítics es poden posicionar 
sobre què pensen de la proposta que es planteja en la consulta.  
 
- Finalment, a continuació també hi ha el tema de la participació digital, i el que es tracta és d’alguna manera 
d’institucionalitzar la Plataforma Decidim.Barcelona, també això permetrà crear un mecanisme de 
transparència, traçabilitat, integritat i unicitat verificada i segura, a través de la gestió informàtica de cadascun 
dels processos que s’engeguin, i la Plataforma tindria, aniria, contindria les iniciatives engegades a través dels 
processos participatius, els òrgans de participació, les iniciatives ciutadanes.  
 
A la Plataforma digital hi pot accedir qualsevol persona interessada en els assumptes públics de l’Ajuntament, 
però únicament hi poden donar suport a les propostes les persones físiques, hi podrien donar, perquè ara estem 
en període d’al·legacions, està en exposició pública tot això, llavors tot el que s’està dient encara és 
provisional a falta de que s’aprovi definitivament en un plenari municipal, en el proper de juliol, si tot va bé. 
Només hi podrien donar suport a través de la Plataforma Decidim.Barcelona les persones físiques registrades 
que estiguin empadronades a la ciutat.  
 
- Pel que fa a l’àmbit de l’enfortiment comunitari, es preveu incidir més en el suport als projectes associatius, 
promoure la gestió cívica allà on hi hagi la massa social suficient i promoure-la encara més, donar suport 
tècnic a la participació des de les entitats i facilitar que si una entitat veïnal, social, té una activitat realment 
rellevant que pugui ser declarada d’utilitat pública.  
 
També hi ha un sistema de garanties que vetlla pel bon compliment de tot aquest nou reglament de les normes 
de participació ciutadana. El calendari és aquest, el que veiem: Es va aprovar inicialment el 19 d’abril, el final 
de l’exposició pública seria el, és el 22 de juliol, ara estem com hem comentat en període de presentació 
d’al·legacions durant tres mesos, i al final en previsió pel Plenari de juliol d’aquest 2017 es preveu que 
s’aprovi definitivament aquest nou Reglament. 
 
El Sr. Martí  passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
 
- El Sr. Casals, diu: Abans de res agrair la tasca feta des de la Regidoria i el Comissionat de participació, que 
és evident i abans ho comentava també el regidor, que les actuals normes de participació deixen de ser útils 
segurament, havien caducat, per dir-ho d’alguna manera, calia repensar-les i segurament fins i tot en aquestes 
caldrà dia rere dia qüestionar-nos com aconseguim que la ciutadania participi directament del dia a dia a les 
polítiques municipals. És cert, però també, que n’esperàvem més venint d’un govern que va fer bandera de la 
participació ciutadana sobre tot en campanya electoral, s’havia declarat com una mica el principal defensor de 
la democràcia directa i de la implicació ciutadana en la presa de decisions del dia a dia.  

Agrair també, perdó que se m’ha passat, a l’anterior govern municipal que és qui va iniciar aquesta reforma, 
de fet, com els hi deia avui no els hi votarem a favor, hi ens abstindrem, i sobre tot m’agradaria assentar-ho en 
una cosa que ens afecta en especial, que és el pes dels districtes, doncs entenem que no han fet prou per 
aconseguir descentralitzar l’Ajuntament, entenem que les competències que té l’Ajuntament, si les 
descentralitzem en els diferents districtes, tots en sortirem beneficiats i el que puguem decidir aquí Consell 
Plenari rere Consell Plenari, o en els diferents consells de barri, segur que seria molt més útil i molt més 
vehiculant.  

Em sembla poc ambiciós exigir un únic consell de barri anual sent un dels principals canals de participació 
veïnal, realment esperàvem més en aquesta línea, doncs entenem el barri com a unitat política o d’acció 
habitual pel teixit associatiu i veïnal, i em sembla que li manca una certa valentia a l’hora de regular i 
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empoderar aquells consells de barri. Així com per exemple els consells sectorials sí que se’ls hi dóna la 
potestat per poder emplaçar en el Plenari del Districte elevar certs temes concrets, pues en el consell de barri 
hi manca i creiem que seria interessant com a aposta poder-ho fer així. I entenem també que ha mancat una 
certa valentia respecte de l’acció directa dels consellers de Districte, una idea que el govern portava en 
programa que som nosaltres també defensors des d’ERC, i que per tant esperàvem aquí potser també poder 
trobar. 

Més ja en el cas de Sarrià-Sant Gervasi, potser agafar l’exemple de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, que, i 
es va comentar aquí en la Comissió consultiva en el seu dia, crec que és complicada la recollida de firmes per 
poder emplaçar certs temes a debat, doncs tots som conscients de la quantitat d’habitants que té Vallvidrera, 
Tibidabo i Les Planes, i de la dificultat que pot tenir emplaçar un cert tema, per exemple, respecte 
evidentment a un barri com Galvany que és molt més fàcil recollir les signatures concretes. Segurament, una 
certa flexibilitat, és complicat potser, però buscar un equilibri respecte als diferents barris perquè no tots 
tinguessin un mateix barem igual hauria estat més acurat. Entenem que la ciutadania ha de participar i que 
hem de buscar la manera, com deia abans el regidor, de que els partits polítics o representants polítics trobem 
la manera de que aquesta participació sigui molt més efectiva, i entenem que hem de ser un part d’aquesta 
corretja de transmissió entre el problema i la solució, consultant a la ciutadania tot allò que ens atenyi. Per tot 
això i com els hi deia abans, ens abstindrem. 

- El Sr. Ramirez, diu: En primer lloc agrair al conseller Sr. Del Llano la presentació d’aquest Reglament de 
participació en els districtes, les normes de participació necessitaven una revisió, ja fa molt de temps que 
moltes d’elles eren ineficients, vull recordar que actualment amb més de 572 òrgans de participació que 
disposem a la ciutat de Barcelona ens trobem amb un sistema laberíntic que en moltes ocasions desincentiva 
la participació dels ciutadans a la nostra ciutat i als nostres districtes.  

Des del grup municipal del Partit Popular defensem des de fa ja molt temps, ja des del mandat passat, la 
necessitat de racionalitzar aquests òrgans de participació a la ciutat de Barcelona, i de millorar d’alguna 
manera el retorn als ciutadans de la seva participació en aquests òrgans. El Partit Popular, vull recordar també 
que hem participat molt activament en el grup impulsor de la reforma del Reglament que es sotmès a la 
consideració d’aquests districtes, i considerem que el text propost inicialment és un bon text, ja que ofereix 
flexibilitat a l’hora de crear òrgans de participació, i a més a més contempla d’una manera molt detallada 
aspectes organitzatius i de funcionament dels òrgans de participació.  

Dit això, pensem que és un text que és millorable, per això ja vam presentar esmenes al text original, algunes 
de les quals ja avanço que han estat acceptades, i malgrat això presentarem també al·legacions ara que s’ha 
obert el termini d’exposició pública. En concret, hi ha dos temes que ens preocupen especialment i que 
decidirà el nostre vot final: Un d’ells és l’intent del govern municipal plasmat en el present projecte, de 
canviar l’estructura i diluir la importància de les actuals audiències públiques de Districte, doncs entenem que 
és un tema important i més en un Districte com el de Sarrià-Sant Gervasi, en el que com hem pogut 
contemplar el dia d’avui, com en tots els consells plenaris, a part de l’Audiència Pública que fem cada dos 
mesos, doncs tenim una prèvia a la celebració del Consell Plenari del Districte. 

Per tant, per nosaltres entenem que les audiències públiques són un èxit i que són fonamentals en l’esquema 
dels òrgans de participació del nostre Districte, i, per altra banda, per la regulació dels anomenats processos 
participatius com per les consultes ciutadanes on exigim el límit de legitimació, és a dir que les convocatòries 
tinguin un nombre determinat d’assistents o participants, per sota del qual la consulta o el procés no tingui cap 
validesa ni tan sols a efectes informatius. En definitiva, perquè creiem que és absolutament necessari una 
modificació als òrgans de participació i en les normes de participació de la ciutat de Barcelona i els districtes, 
i no volem dificultar la tramitació inicial de tot aquest procés, ens abstindrem en la votació d’aquest punt a 
l’espera de que s’estimin finalment les nostres al·legacions, les nostres incorporacions a l’expedient. 
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- El Sr. Miret , diu: No volia començar sense donar la benvinguda a Raquel Prado i a Xavier Patón, per la 
seva nova feina, que estem convençuts que la fareu bé i esperem tenir una bona relació, segur que sí. Bé, 
nosaltres ens abstindrem, entre d’altres coses, o començant més que res perquè aquest document és 
provisional, i quan sigui definitiu doncs, en el qual segurament contribuirem per què sigui un bon document, 
doncs esperem que puguem canviar el vot.  

Volem analitzar totalment el contingut amb detall sobre tot perquè no entri en contradicció amb lleis de rang 
superior, que s’ajusti realment als principis i que es circumscrigui als temes estrictament locals, sobre tot 
perquè no s’utilitzi de forma el que diríem torticera per iniciatives polítiques que no tinguin res a veure amb 
la política local. 

- El Sr. Lliró , diu: Nosaltres ens abstindrem, entenem que aquesta és una reforma necessària, és per això que 
ja la vem iniciar en l’anterior mandat i entenem que això és una continuïtat, però ens abstindrem perquè 
volem que segueixi endavant aquesta aprovació inicial però estem pendents de conèixer alguns detalls.  

S’ha comentat, diguem ens preocupa especialment el tema dels consells de barri, doncs nosaltres entenem que 
és imprescindible que hi hagi una convocatòria mínima obligatòria de dos consells de barri anuals, i això 
entenem que a dia d’avui encara no està garantit, aquest és un dels serrells que ens queda per analitzar, i per 
tant esperarem que hi hagi una aprovació definitiva, poder arribar a un acord en alguns d’aquests detalls que 
queden. 

- El Sr. Del Llano, diu: Només vull comentar que el tema de la descentralització és una fase següent perquè 
està subjecta a les normes del funcionament intern dels districtes. 

En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: INFORMAR FAVORABLEMENT el projecte normatiu del 
procediment d’aprovació del Reglament de participació ciutadana, de conformitat amb allò que exigeix 
l’article 23.2.f) de la Carta municipal de Barcelona, amb l’abstenció dels grups d’ERC, del PPC, de Cs i del 
Grup Demòcrata, i el vot favorable del grup de BComú-PSC. 
 
4.2 INFORMAR la Modificació del Pla especial d’ordenació urbanística, de millora urbana i adequació 
del programa funcional per al nou centre de transferència en processos i tecnologies integratives 
(CTPTI) a l’àmbit de l’Institut Químic de Sarrià: 
   
El Sr. Martí  dona la paraula a la Sra. Boguñà per presentar aquest punt, amb la projecció d’un power point, i 
diu: 
 
- La modificació d’aquest Pla, que té el seu emplaçament a la Via Augusta, 390, es justifica per què amb el 
planejament actual que hi ha ara, és un Pla especial urbanístic i de millora urbana de transferència 
d’edificabilitat de les parcel·les del carrer Pomaret 110-112 i 103-107, a l’àmbit de l’Institut Químic de Sarrià 
(l’IQS), situat a Via Augusta, 390, i aprovat definitivament al gener del 2009. La titularitat d’aquesta 
modificació és l’IQS, i els objectius principals són reordenar l’edificabilitat que té signada l’IQS, enderrocar 
tres edificis existents i reordenar aquesta edificabilitat en un únic volum de planta subterrani, planta baixa i 
planta primera, amb la finalitat d’assolir el nou edifici pel centre de transferències en processos i tecnologies 
integratives.  

La proposta d’ordenació és l’enderroc dels edificis C, D i E, aquí tenim l’àmbit de l’IQS, que seria el que està 
marcat en blau, aquí el tenim una mica més gran, en groc serien els edificis que s’enderroquen, i aquí es veu 
millor, els tres edificis que s’enderroquen, que són l’E, C i D, i la idea és traspassar aquest sostre a un nou 
edifici de planta subterrani, planta baixa i planta pis, que es comunicarà amb l’edifici existent que és aquest 
que està marcat en rosa.  
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Amb aquest s’incrementa un sostre potencial de la parcel·la en 59,64 metres quadrats per completar el 
programa funcional, i també es comptabilitza 48,28 metres quadrats que estan existent a la planta baixa però 
que tenen consideració de planta subterrani. Aquest seria la imatge en secció del nou edifici, es veu justet, 
tocant a la ronda, i llavors les propers serien les imatges virtuals actuals i definitives; aquesta és la imatge 
actual i aquesta seria la imatge definitiva, i ara vist des d’una altra banda seria l’actual i la definitiva. 

El Sr. Martí  passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot, i tots els seus 
portaveus voten favorablement, sense afegir cap altre comentari complementari. 
 
En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla 
especial d’ordenació urbanística, de millora urbana i adequació del programa funcional per al nou centre de 
transferència en processos i tecnologies integratives (CTPTI) a l’àmbit de l’Institut Químic de Sarrià, amb els 
vots favorables per unanimitat de tots els grups del Consell (ERC, BComú-PSC, PPC, Cs i Grup Demòcrata). 
 
4.3 APROVAR les propostes de medalles d’honor de Barcelona a proposta del Districte: 
 
El Sr. Martí  diu que aquest punt de l’ordre del dia correspon a l’aprovació de la proposta de les medalles 
d’honor de la ciutat en relació a la proposta pròpia del Districte que se sumaria a la resta de propostes dels 
altres nou districtes i a les propostes de ciutat, de les cinc medalles de ciutat que s’acumularien totes per fer 
una aprovació global i un lliurament com ja sabem tots el mes de novembre pels voltants de Sant Andreu, i, 
tot seguit, dona la paraula al Sr. Del Llano per presentar aquest punt, amb la projecció d’un power point, i 
diu: Es proposa com a medalla d’honor de la ciutat al Sr. Lluís Arboix , que és actualment president de 
l’Associació de veïns de Sant Gervasi, una persona que va arribar al món associatiu a l’inici de l’escoltisme a 
Catalunya l’any 1955, i que va ser cap de colla durant molts anys. En la seva etapa laboral va dirigir amb èxit 
una gran multinacional i va ser pioner en el sector informàtic, en el sentit que era una època en que les 
màquines informàtiques eren molt cares, el software també era molt car, no era una situació com la que vivim 
actualment, i va ser en aquest sentit un pioner en l’ús d’aquesta maquinària. És veí de Sant Gervasi des de fa 
cinquanta anys, i la seva etapa d’Associació de veïns de Sant Gervasi la va iniciar el 1990, fa vuit o nou anys 
va entrar a l’Associació de veïns primer com a tresorer, més tard com a president, i en la seva etapa dins de 
l’Associació de veïns ha treballat molt activament per aconseguir tot tipus d’equipaments com Vil·la Florida o 
la biblioteca Joan Maragall. Per tots aquests motius i per la seva voluntat sempre de col·laboració i de fer 
avançar el barri i enfortir l’associació i l’associacionisme en el barri, doncs creiem, per acord que vem tenir en 
junta de portaveus, proposar al Sr. Lluís Arboix  com a medalla d’honor de la ciutat.  
 
També proposem a l’entitat Dones Fem, que és una entitat de dones amb seu al Districte, la seva activitat és 
notòria en el sentit que treballa activament dins del Consell de la Dona del Districte, i que és impulsora també 
molt activa de molts dels projectes que es debaten en el Consell. És un grup de dones que fa catorze anys que 
van decidir organitzar-se per indagar sobre la situació de la dona que ocupa a la societat, no només en la 
catalana sinó en diferents països del món, i les seves activitats són diverses i interessants, d’interès general, i 
sempre amb la visió de dona al darrere, activitats curioses que fan són conèixer països de fora in situ, i fan tot 
un seguit d’activitats que apropen el país escollit amb l’objectiu d’aprofundir en la cultura, la gastronomia, els 
costums i la situació de la dona en la situació del país o la ciutat triat. També fan d’alguna manera de mecenes 
de dones artistes perquè promouen des de la seva activitat el que puguin fer les seves primeres exposicions. I 
també col·laboren molt intensament en l’activitat de moltes entitats del Districte, i organitzen i faciliten el 
diàleg amb dones de renom per conèixer les seves experiències vitals i professionals. Són, en resum, dones 
disposades a avançar cap a una societat igualitària, ajudar i implicades per crear un món millor per les 
properes generacions. Per tots aquests motius també hem cregut, en acord de Junta de Portaveus, proposar-les 
com a candidates a medalla d’honor de la ciutat. 
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El Sr. Martí  diu que tot i que és una proposta conjunta i consensuada pels diferents grups del Plenari, sí que 
correspon fer una ratificació i per tant votar cada una de les propostes, i passa la paraula als grups per què 
manifestin el seu posicionament de vot: 

- El Sr. Casals, diu: Evidentment és una proposta unànime i per tant votarem a favor, tant a la feina del Lluís 
Arboix  com a l’entitat de Dones Fem (amb la Carme Pérez al capdavant), però amb una llarga llista de 
dones que fan una feina increïble, i ho fem per la magnífica tasca que fan pel Districte, que sovint aquestes 
entitats o aquestes personalitats icòniques del Districte fan una feina invisible però que és imprescindible pel 
dia a dia dels nostres barris, i per tant un altre cop més celebrar aquests petits reconeixements a la feina de 
base, a la feina del dia a dia i la feina de gent que fa que Sarrià-Sant Gervasi sigui al cap i a la fi Sarrià-Sant 
Gervasi. 

- El Sr. Ramirez, diu: Com s’ha dit ha estat un acord de Junta de Portaveus per un ampli consens entre els 
grups municipals, i, com no podia ser d’una altra manera, des del grup municipal del Partit Popular donem el 
nostre recolzament tant a l’entitat de Dones Fem com a la persona del Lluís Arboix  per la gran tasca que 
han fet durant tants anys pel nostre Districte, i entenem que tots dos són sobradament mereixedors d’aquest 
honor que avui se’ls hi atorga. 

- La Sra. Escofet, diu: Nosaltres també votarem favorablement com s’ha arribat a un consens, tant en primer 
lloc al senyor Lluís Arboix  com a membre destacat i representant del seu veïnat implicat al seu barri de Sant 
Gervasi, i en segon lloc a l’entitat de Dones Fem, a totes i cadascuna d’elles que han participat i actualment 
hi participen, per les seves tasques, per la seva feina constant i per la seva il· lusió en la lluita dels drets de la 
dona i el lloc que té a la societat. 

- El Sr. Lliró , diu: També hi votarem a favor, lògicament, tant l’entitat de Dones Fem com el Lluís Arboix  
són ben coneguts per aquest Consell Plenari, primer perquè diguem Dones Fem és una entitat molt activa en 
tot el que és el món de la dona aquí al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, una entitat oberta, inclusiva, i que a 
més a més recull perfils diversos en el món de la dona, i, per això, entenem que és una entitat que és 
mereixedora d’aquesta medalla, i el Lluís Arboix , també conegut per tots, president des de ja fa anys de 
l’Associació de veïns de Sant Gervasi, i a més a més jo crec que aquest any era escaient en tant que se celebra 
el desè aniversari de l’equipament de Vil·la Florida, en el qual aquesta Associació de veïns hi va tenir un 
paper molt destacat pel que fa a aconseguir un equipament per un barri que en aquell moment estava 
especialment poc dotat d’equipaments municipals. Per tant, creiem que totes dues medalles estan més que 
justificades i felicitem des d’aquí als dos mereixedors. 

- El Sr. Del Llano, diu: Vot favorable. 

En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: APROVAR  les propostes següents de medalles d’honor de 
Barcelona, a proposta del Districte, amb els vots favorables per unanimitat de tots els grups del Consell 
(ERC, BComú-PSC, PPC, Cs i Grup Demòcrata): Per una banda, a favor del Sr. Lluís Arboix , i, per altra, a 
favor de l’entitat Dones Fem.  

4.4 Proposicions/declaracions de grup dels grups polítics del Consell: 
 
4.4.1 Del grup d’ERC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern del Districte 
faci abans d’un any el projecte de reforma de l’avinguda República Argentina, consensuat amb veïnat, 
teixit associatiu i oposició: 
 

El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Casals per presentar aquesta proposició, i diu: És un punt que fàcilment 
podria anar relacionat amb part de l’informe del regidor i del que comentava de les inversions, doncs un 
d’aquests carrers importants del Districte, l’avinguda República Argentina, que segurament li cal una reforma 
fa bastants anys, que segurament per manca de pressupost i per manca d’inversions al Districte la situació 
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cada dia és una mica més greu o cada dia i any rere any es va fent més greu. Per això, des d’ERC, atès que el 
govern municipal ha esmentat en més d’una ocasió que al llarg d’aquest mandat no es faria aquesta reforma, 
atès que entenem que és una llarga demanda veïnal i que ademés és necessari que així es fes, atès que és un 
dels carrers grans com li deia, que connecta Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, com l’avinguda Príncep d’Astúries 
que sí que es reformarà, doncs nosaltres, per tal de poder avançar un futur projecte que permetria fer aquesta 
reforma definitiva, proposem que el Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acordi que el govern del 
Districte faci abans d’un any el projecte de reforma de l’avinguda República Argentina consensuat amb 
veïnat, teixit associatiu i oposició. 
 
El Sr. Martí  passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 

- El Sr. Mòdol, diu: Doncs evidentment, de la mateixa manera que som, que procurem ser realistes en 
qüestions com les inversions i els projectes que podem acometre, també ho hem dit en repetides ocasions que 
aquesta era una prioritat per aquest govern. Per tant el que proposem directament és que durant el segon 
semestre del 2018 comencem amb aquest procés, del 2018 perquè per dates és el que hem trobat que ens 
quadrava, el 2018 comencem el procés participatiu i com a procés participatiu doncs estiguin presents 
evidentment tot el, tant els veïns com el teixit associatiu com evidentment els partits de l’oposició. El que sí 
que volíem proposar és que prenguem com a base tots els treballs i estudis que ja s’han fet sobre aquesta, de 
la mateixa manera que en fem el carrer Balmes en el seu dia, doncs a partir d’aquesta base i per tant 
prèviament en això sí que podríem fer alguna sessió de treball amb tota aquesta documentació. Per tant el 
nostre vot evidentment és favorable. 

- El Sr. Guillén, diu: Des del grup del Partit Popular donarem suport a aquesta proposició presentada per 
ERC, creiem que és una mesura necessària, és una demanda veïnal de fa temps, però de la mateixa manera 
creiem que República Argentina és necessari també Prínceps d’Astúries que és la continuació, i d’igual 
manera com avui han manifestat veïns, la Via Augusta el tram entre Travessera i Diagonal. No oblidem que si 
un és la porta d’entrada a Sarrià-Sant Gervasi amb Gràcia, la República Argentina és el mateix a Sant Gervasi 
i Gràcia, són artèries principals, són tres obres molt importants per aquest Districte, per aquesta ciutat, i per 
això donarem suport a aquesta proposta plantejada, i sí que es podria plantejar com un grup motor que es va 
fer al carrer Balmes al seu dia, on es va plantejar un grup motor que es va convocar partits polítics, 
associacions de veïns, de comerciants, també van ser necessaris comerciants, i esperem que es dugui a terme 
en el termini fixat.  

- El Sr. Bello, diu: El nostre grup municipal votarà favorablement aquesta mesura, creiem que l’avinguda 
República Argentina és una artèria principal de la ciutat que connecta el nostre Districte amb el Districte de 
Gràcia, i com reclamen els veïns necessita d’una reforma per millorar-ne la mobilitat. 

- El Sr. Lliró , diu: Nosaltres votarem a favor, de fet, la República Argentina és un cas d’aquests molt gràfic 
del que és el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, un carrer que és vorera i veiem com s’està reformant la banda 
de Gràcia i no es reforma la banda de Sarrià-Sant Gervasi. Per tant, crec que és necessari que equilibrem 
aquesta situació, que s’arrangin lògicament les dues voreres i que per tant es combini la reforma a tota la 
República Argentina, aquesta és una proposta que nosaltres com a partit polític portàvem ja en el programa 
electoral amb el qual ens vem presentar a les darreres eleccions municipals, i a més a més és una petició 
històrica de l’Associació de veïns del Putxet amb el seu president avui present en aquesta sala, així que 
votarem a favor. 

- El Sr. Casals, diu: Sí, per agrair evidentment el suport unánime, crec que és una mostra de la importància 
d’aquest projecte, i evidentment refermar com deia el conseller del Partit Popular aquesta connexió de la 
franja que comença des d’Alfonso Comín i acaba arribant a Diagonal, la importància d’aquesta artèria per dir-
li d’alguna manera, que connecta una de les entrades de Barcelona via Ronda de Dalt amb un districte 
important o un carrer important com la Diagonal i com és el Districte de L’Eixample. Evidentment tota 



 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

 

45 

 

aquesta connexió, el dia que ho tinguem tot resolt, segur que tindrem un districte molt millor i una ciutat molt 
millor. 

En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: APROVAR  la proposició presentada pel grup d’ERC (El 
Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern del Districte faci abans d’un any el 
projecte de reforma de l’avinguda República Argentina, consensuat amb veïnat, teixit associatiu i oposició), 
amb els vots favorables dels grups del Consell del PPC, d’ERC, de Cs i Grup Demòcrata, i desfavorable del 
grup de BComú-PSC. 

4.4.2 Del grup del PPC: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern municipal 
a:1. La creació d’una taula de treball per millorar la mobilitat en la zona del passeig de la Bonanova al 
tram Muntaner/Mandri, on participin veïns, responsables dels centres escolars, tècnics municipals, entitats 
i AMPAs dels centres educatius afectats.2. Que la principal tasca de la taula de treball sigui la modificació 
dels carrils de circulació, i tornar a la configuració anterior de dos carrils per sentit de circulació del 
passeig de la Bonanova, en el termini de 2 mesos: 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Valls per presentar aquesta proposició, i diu: Bàsicament des del grup 
municipal del Partit Popular presentem aquesta proposta, doncs, com han comentat molts veïns, la 
modificació dels carrils del passeig de la Bonanova a l’alçada de La Salle Bonanova, que es va realitzat el 
passat 5 de febrer d’aquest any, sense informar a veïns, comerciants, pares i mares dels alumnes de La Salle 
Bonanova, com també a la pròpia direcció del centre. També hem pogut observar el conjunt de 
problemàtiques que s’han generat en el trànsit en aquest punt del passeig de la Bonanova, i també lamentem la 
decisió unilateral que es va prendre per part del govern municipal sense sentar-se, sense crear una taula de 
treball amb entitats, veïns, comerciants i com ja hem comentat amb la pròpia direcció del centre o centres 
escolars propers ala zona que els afecta la modificació d’aquests carrils, de cara a que els pares i mares portin 
als alumnes a aquest centre o bàsicament o la gent que va a treballar. Per tant, instem al govern municipal a la 
creació d’una taula de treball per millorar la mobilitat en el tram Muntaner-Mandri del passeig de la 
Bonanova, on participin veïns, responsables dels centres escolars, tècnics municipals i ampes dels centres 
educatius propers a aquest tram. També considerem que la principal tasca de la taula de treball sigui la 
modificació dels carrils de circulació i tornar a la configuració anterior de dos carrils per sentit de circulació 
del passeig de la Bonanova en el termini de dos mesos. Considerem important l’opinió dels tècnics, però 
també cal destacar que aquest tram quan tenia dos carrils en sentit d’anada i de tornada no generava cap tipus 
de problema, i com també ha comentat un veí que ha vingut a manifestar el seu malestar, que els tècnics el 
van informar que únicament el transport públic ha guanyat un segon. Jo crec que aquesta petita minúscula 
millora no suposa realment necessària pel districte, i per tant crec és important que el govern municipal se 
senti amb els veïns i entitats per tal de modificar aquest tram.  
 
El Sr. Martí  passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 

- El Sr. Del Llano, diu: No votem a favor d’aquesta proposició, perquè no entenem quin sentit té fer una taula 
de treball amb un objectiu dirigit des del principi. 

- El Sr. Casals, diu: Votarem a favor tot i que ens agradaria un petit detall, una major concreció sobre quines 
són les ampes que es consideren d’escoles afectades, si es pot explicar ho agrairíem. I també com deia 
entenem i compartim la preocupació per la mobilitat del Districte, doncs és evident que és un tema central i 
que ocupa parts de debat en aquest Consell Plenari. Per tant estem d’acord en constituir aquesta taula de 
treball. Tot i així entenem evidentment que aquesta taula es constitueix sense apriorismes, els mateixos que el 
partit popular demanava en l’informe del regidor sobre la Llosa de Sarrià, entenem que no es pot partir d’un 
apriorisme de dir com serà la conclusió d’aquesta taula de treball, si realment és així, que no partim de saber 
quina serà la conclusió final de treball, la proposta, la nostra posició és favorable, però agrairíem que es 
concretés si això serà així o no. 



 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

 

46 

 

- La Sra. Escofet, diu: Nosaltres votarem favorablement, tot i que una vegada formada aquesta taula de 
treball amb les prioritats i exigències clares i acordades, el que volem demanar és que s’atenguin aquestes 
conclusions a la taula de treball per tal de modificar, si escau, els carrils de circulació. El que volem deixar 
clar és que la segona part de la proposició seguirà les pautes i el consens que la taula de treball hagi establert i 
estarà supeditada a aquesta. 

- El Sr. Lliró , diu: Votarem a favor fonamentalment per una qüestió de formes, doncs entenem que quan es 
va prendre la decisió de reduir aquell carrer no es va consultar ni amb l’escola, ni amb els veïns, ni amb 
l’AMPA, i per tant aquesta taula de treball hauria de servir per fer bé allò que no es va fer bé al seu moment, i 
que per tant tota la gent que no va poder participar en una decisió si més no polèmica, en aquest cas ho 
poguessin fer. 

- El Sr. Valls, diu: Bàsicament només concretàvem que era una línia de treball, que les conclusions que 
arribin aquesta línia de treball doncs serà diguéssim el resultat final, que nosaltres no ens oposem a cap 
plantejament inicial que s’iniciï en aquesta taula de treball, l’únic que sí diem que els veïns han expressat una 
clara oposició a la modificació d’aquest carril, i que per tant també se’ls escolti i no es prengui cap mesura 
com el govern municipal ja va fer de manera unilateral. 

- El Sr. Del Llano, diu: Aquí s’han dit una sèrie d’imprecisions, no és cert que no es parlés amb ningú abans 
de fer el canvi, es va parlar amb l’escola diverses vegades, i arran d’aquestes converses també se’ls va 
facilitar la sortida als cotxes pel carrer de darrere. I bé, també s’ha dit que abans no hi havia problemas, i hi 
havia uns problemes diferents dels que hi ha ara, però sí que hi havia problemes. 

En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: APROVAR la proposició presentada pel grup del PPC (El 
Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern municipal a: 1. La creació d’una taula 
de treball per millorar la mobilitat en la zona del passeig de la Bonanova al tram Muntaner/Mandri, on 
participin veïns, responsables dels centres escolars, tècnics municipals, entitats i AMPAs dels centres 
educatius afectats. 2. Que la principal tasca de la taula de treball sigui la modificació dels carrils de 
circulació, i tornar a la configuració anterior de dos carrils per sentit de circulació del passeig de la 
Bonanova, en el termini de 2 mesos), amb els vots favorables dels grups del Consell d’ERC, del PPC, de Cs, i 
del Grup Demòcrata, i desfavorable del grup  de BComú-PSC. 

4.4.3 Del grup de Cs: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que les successives audiències 
públiques escolars es realitzin seguint estrictament el format d´audiència pública, és a dir amb llibertat de 
preguntar del públic sobre qualsevol temàtica referent al Districte sense imposar la temàtica a debatre: 

El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Bello per presentar aquesta proposició, i diu: Anem a veure, l’Audiència 
Pública Escolar té com a finalitat ser una transposició de l’Audiència Pública ordinària que es fa al Districte, 
però feta amb nens. Com molts de vosaltres sabeu, l’Audiència Pública normal és aquella en la que els veïns, 
sense un tema predeterminat, lliurement poden formular qualsevol pregunta que tingui relació amb el 
Districte. Doncs vet aquí que l’Audiència Pública Escolar no segueix aquesta línia, sinó que fiquen a l’ordre 
del dia una temàtica predeterminada i en la línia del pensament de BComú, el títol de la darrera Audiència 
Pública va ser Barcelona ciutat de refugi, oi que els hi sona aquest eslògan del programa de BComú?, i els 
nois i noies a més tenien que fer exposicions en aquesta línia. Per tant, entenem que el govern del Districte ha 
pervertit aquests tipus d’actes per convertir-lo en un adoctrinament infantil, i per segon any consecutiu, i la 
nostra línea i la nostra iniciativa, és que demanem que l’Audiència Pública Escolar tingui el mateix format 
que l’ordinària, és a dir, no és un tema preconcebut, predeterminat, i que qualsevol nen pugui fer qualsevol 
pregunta i a més que tingui a veure amb el Districte, perquè lògicament parlar de refugiats no és una temàtica 
del Districte. 

El Sr. Martí  passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 
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- El Sr. Del Llano, diu: Em sorprèn una mica que no li agradi tractar sobre un tema d’interès general com és 
la situació de les persones que pateixen al món, però bé, en tot cas votarem negativament aquesta proposició 
per diferents motius. La sistemàtica establerta fins al moment ha estat la de proposar un tema igual per totes 
les audiències públiques escolars, que ha estat desenvolupat durant l’any per tots els nens i nenes, creiem que 
aquesta forma de treballar és adequada perquè permet als docents treballar en xarxa i comptar amb els 
materials aportats per experts en la matèria, en comptes de carregar de forma individual i aïllada el pes de la 
formació que requeriria el model estricte d’Audiència Pública, permet aprofundir en qüestions importants i 
d’actualitat del municipi que estan al seu abast per poder fer propostes, en comptes d’entrar en temes que 
poden esdevenir excessivament tècnics pel seu nivell educatiu, pel desconeixement del que en realitat 
impliquen, permet que l’audiència infantil de ciutat pugui tenir una coherència i que els alumnes tractin temes 
coneguts per tots ells en base al treball de l’aula, en comptes de sentir parlar de temes que desconeixen 
completament. 

- El Sr. Casals, diu: Obviant que no vem poder assistir a l’Audiència Pública Escolar d’aquest any perquè 
se’ns va informar el mateix matí de l’Audiència, i, per tant, va ser impossible compaginar-ho en aquell dia, 
entrant en la proposició, la tendència de Cs de parlar sobre adoctrinament, no és tirant a normal, però igual 
que també és cert que i ha certes actituds del govern municipal envers els nens de la ciutat que tampoc ho són 
del tot, com fer cridar Ada, Ada…., al mig de la plaça Sant Jaume segurament també estava un pèl fora de 
lloc, però, entrant en la proposició, entenem que els nens no formen part del dia a dia polític del Districte, 
com sí que ho podrien fer el teixit associatiu o el veïnal, i que per tant és molt més difícil que puguin articular 
un seguit de preguntes diverses i plurals sobre el dia a dia del Districte. No em sembla malament acotar 
l’Audiència per fer-la més productiva, i seguint una coherència amb l’Audiència de ciutat, això sí, és 
important ser transparents, clars, plurals, que evidentment no partidistes, tant a la selecció de les escoles com 
en els temes a tractar. Per això, evidentment nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició. 

- El Sr. Ramirez, diu: Més enllà de la temàtica de l’Audiència Pública Escolar d’aquest any, a la que 
nosaltres tampoc vam poder assistir atenent a la poca antelació de la convocatòria per part del govern 
municipal de aquest Districte amb els grups de l’oposició, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició del 
grup de Cs, doncs entenem que tampoc és dolent que el format d’Audiència Pública del Districte sigui el que 
realment es celebra normalment a les sessions del Districte. És bo que els alumnes que algun dia seran 
persones que participen de la vida pública d’aquesta ciutat, pues coneguin quins són els espais de participació 
ciutadana dels quals tenen al seu abast, i també està bé que els alumnes treballin temàtiques pròpies i no 
temàtiques imposades des de cap tipus de govern ni cap tipus d’orientació ideològica, política o de 
pensament. En qualsevol cas no veiem cap problema en que l’Audiència Pública tingui un format en la qual 
hagi una llibertat absoluta de preguntar sobre qualsevol temàtica i que es mantingui la mateixa estructura de 
qualsevol audiència pública que celebrem de forma democràtica. És una manera com dic de conèixer 
institucions democràtiques i de conèixer per part dels alumnes que algun dia formaran part d’aquesta 
democràcia, els processos de participació que tenen al seu abast. 

- El Sr. Lliró , diu: Nosaltres, sense cap dramatisme i sense exagerar les coses, també votarem a favor, doncs 
entenem que no hi ha res millor pels nens que poder anar a una Audiència i parlar de temes oberts, dels temes 
que es vulgui, sense haver de limitar, i, de fet, si són temes que fan referència al seu Districte i que permeten 
que els nois tinguin diguem-ne un coneixement del seu entorn immediat, on a més a més estan les seves 
escoles, doncs molt millor encara. Vull dir, entenem que no s’ha d’anar a fer cap drama de tot això sinó 
entendre-ho com una qüestió molt normal que els nens puguin preguntar el que vulguin, que es pugui parlar 
del que es vulgui, i si són temes relacionats amb el seu entorn doncs molt millor. 

- El Sr. Bello, diu: Primerament, agrair als grups que han recolzat aquesta iniciativa, al del Partit Popular i al 
del Grup Demòcrata, volia dir-li al Sr. Del Llano que no estem qüestionant el fons de la temàtica, no és que 
estem a favor o en contra dels refugiats, estem parlant de la forma de l’Audiència Pública, nosaltres creiem 
que l’Audiència Pública no pot tenir una temàtica preconcebuda i en la línia que és clarament un eslògan del 
seu partit polític que vostè representa, doncs Barcelona ciutat refugi és un dels eslògans estrelles de BComú, 
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és a dir, i fer una Audiència Pública Escolar amb aquest monotema només per parlar això, sense que hi hagi 
una pluralitat i que hi hagi una amplitud de mires per parlar de diferents qüestions, creiem que no és la forma 
adient per fer aquest tipus d’actes. I finalment dir-los, sobre tot al conseller d’ERC, que ja sé que està molt 
obsessionat amb mi amb el tema de l’adoctrinament, però és que m’agradaria recordar-li un tractat que potser 
vostè no el coneix, que és del 20 de novembre del 59, és la Declaració dels drets del nen, li dic per recordar-li 
perquè vostè potser no se’n recorda, ho dic perquè el seu grup és famós perquè ha posat uns fanalets a Vic a la 
cavalcada dels reis. El principi número 2 d’aquesta Declaració diu: Els nens gaudiran de la protecció especial 
perquè puguin desenvolupar física, moral, mental, espiritualment en condicions de llibertat i dignitat. I el 
principi setè que parla de l’educació diu: Dret a l’educació que li permeti desenvolupar les seves aptituds i el 
seu judici individual. Nosaltres lo que demanem és això, ja sé que vostè està obsessionat amb aquesta història 
però lo que demanem és que deixem que els nostres nens puguin tindre el seu judici individual i el seu 
desenvolupament propi, és a dir, i això no passa per un acte públic escolar en el qual s’imposi una temàtica 
que correspon a un eslògan d’un partit polític i no es pugui debatre de res més, això ni és plural ni és 
democràtic. 

- El Sr. Casals, diu: Ja que creu hi ha adoctrinament en el procés d’independència ja és evidentment la marca 
estrella, no passa res, simplement dir-li que tot i coneixent diguéssim l’article, el tema és que a mi no em 
sembla adoctrinament limitar a un tema l’Audiència Pública, igual que tampoc m’ho sembla que un gegant a 
la festa major porti una estelada penjant. 

- El Sr. Del Llano, diu: Només dir que en temes com aquest hi ha tota una sèrie de mesures previstes de 
treball fet a partir del qual els infants poden opinar sobre coses, com es diu, tangibles, per tant és una 
oportunitat perquè ells puguin desenvolupar aquestes capacitats que heu esmentat. 

En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: APROVAR  la proposició presentada pel grup de Cs (El Consell 
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que les successives audiències públiques escolars es realitzin 
seguint estrictament el format d´audiència pública, és a dir amb llibertat de preguntar del públic sobre 
qualsevol temàtica referent al Districte sense imposar la temàtica a debatre), amb els vots favorables dels 
grups del Consell de Cs, del PPC, i del Grup Demòcrata, i desfavorables dels grups d’ERC i de BComú-PSC. 

 
4.4.4 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates: El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que 
el govern municipal del Districte es comprometi a presentar, abans del proper Consell Plenari previst pel 
mes de juliol, un full d’actuació per desenvolupar el Pla de Futur 2010-2020 de Vallvidrera, el Tibidabo i 
Les Planes, indicant els terminis d’execució dels projectes que formen part del Pla de Futur i que han estat 
assenyalats com a prioritaris en les diferents comissions de seguiment que s’han realitzat: 

El Sr. Martí  dona la paraula a la Sra. Martin per presentar aquesta proposició, i diu: Bon vespre a tothom, 
saludar als veïns i veïnes que encara ens acompanyen, i com no, donar la benvinguda a les noves 
incorporacions, la Sra. Prado i el Sr. Patón, molt benvinguts. Des del Grup Municipal Demòcrata expressem 
la nostra preocupació per la situació dels barris de muntanya, Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, respecte al 
desenvolupament del seu Pla de futur 2010-2020. Es compleixen dos anys de mandat del govern de la ciutat i 
d’aquí al Districte, i nosaltres observem amb perplexitat que aquest Pla de futur que tants esforços va suposar 
per la seva realització i aprovació, està totalment aturat. De res ens han servit les comissions de seguiment i 
els grups de treball que no n’han aconseguit tirar endavant i desenvolupar les accions contingudes en aquest 
Pla. Nosaltres creiem que això és una situació molt greu, és una situació que està constituint un greu perjudici 
als veïns i les veïnes, i és un menysteniment també a la feina i als esforços que es van realitzar al seu dia per 
dur a terme aquest pla de futur. No és comprensible la situació en la que ens trobem. Per aquest motiu 
nosaltres fem una proposició en la qual instem al govern municipal del Districte a que es comprometi a 
presentar, abans del proper Consell Plenari previst pel mes de juliol, un full d’actuació per desenvolupar el Pla 
de futur 2010-2020 de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes, indicant els terminis d’execució dels projectes que 
formen part del Pla de futur i que han estat assenyalats com a prioritats en les diferents comissions de 
seguiment que s’han realitzat.  
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El Sr. Martí  passa la paraula als grups per què manifestin el seu posicionament de vot: 

- El Sr. Navalón, diu: Consellera Sra. Martin , com vostè ja sap el compromís amb la muntanya és important, 
jo sóc el símbol del govern d’aquest compromís. En el moment que entrem nosaltres el Pla de futur vostè sap 
que estava amenaçat, en el moment que entrem nosaltres el situem en el centre justament de la política i del 
focus associatiu, el compromís amb les entitats era precisament tornar a obrir el Pla de futur per fer l’anàlisi 
profund, una anàlisi profund on en el qual es sabés exactament què s’havia fet els últims anys des de 2010 i 
situar-lo en el mapa un altre cop també per baixar-lo a la realitat, veure el que s’ha fet i el que queda per fer, i 
tornar a situar en l’objectiu polític del Districte i del barri totes les mesures que queden en el Pla de futur. Sent 
també realista, aquest era el meu compromís i és el que jo he anat adquirint. El primer compromís en això era 
situar aquestes, una comissió per parlar del Pla de futur i debatre amb els veïns per situar aquest missatge. 
Nosaltres votarem a favor, i li dic, el cronograma aquest que vostès demanen és el que tenim marcat. La 
intenció, com jo he dit ja més d’un cop, és acabar això abans de l’estiu, jo crec que estarem en termini de 
poder presentar tot el document amb totes les conclusions finals, i aquest és el compromís amb les entitats 
també de la muntanya, però també amb vostès i amb tots els partits polítics, en aquestes comissions estan 
vostès i el compromís és també que anem de la mà tots els partits que en aquell moment van assumir, van 
votar i van treballar pel pla de futur. El Pla de futur de la muntanya és pels veïns, però sense el suport de tots 
els partits polítics, i com reiteradament he dit, no pot ser possible, amb lo qual no anirem sols. Vull dir que, 
igual que també li dic al conseller d’ERC que quan hi hagi lo de la Comissió del Pla parcial també 
evidentment comptarem amb vostès, amb la qual cosa nosaltres votarem a favor, però sobre tot també li vull 
remarcar, ens demana una cosa que nosaltres ja estem dient i hem dit, vull dir per això li dic que sí i votarem a 
favor.  

- El Sr. Casals, diu: Fa cosa d’un any, el juliol del 2016 vem presentar en aquest mateix Plenari una 
proposició que tenia més o menys dues parts: La primera demanava una revisió del Pla de futur per 
actualitzar-lo, entenem que aquest repàs és més o menys lo que s’ha anat fent en els darrers mesos a través de 
les diferents comissions, més o menys acuradament, podrem discutir si propostes que es diuen que estan fetes 
ho estan al cent per cent o no ho estan, això evidentment ja ha anat formant part d’aquestes tres diríem de 
moment comissions. I la segona part era que demanàvem que es donés compliment de les propostes que 
mancaven per executar en aquest Pla de futur en el marc del PAD 2016-2019. Com sabrà i compartim, al no 
presentar-se aquest PAD entenem que quedava vacant aquesta segona part de la nostra proposició. Entenem 
que és similar a la proposició que presenten avui segurament sumat a una calendarització d’aquests diferents 
propostes, per tant evidentment per part d’ERC el vot favorable. 

- El Sr. Ramirez, diu: Com no podia ser d’una altra manera, des del grup del Partit Popular donarem suport a 
aquesta proposició del Grup Demòcrata, com al seu dia ja vam donar suport al Pla de futur de Vallvidrera, 
Tibidabo i Les Planes, que va tenir tot el suport i el consens dels membres que estaven representats en aquest 
Plenari. En qualsevol cas aquell consens que teníem per cobrir el deute històric que s’ha tingut amb els barris 
de la muntanya es recollia en aquell full de ruta fins al 2020 que era el Pla de futur, i el que sí que és veritat 
que amb aquest dèficit d’equipaments, aquest dèficit d’inversions que tenim al Districte, doncs és més evident 
encara en els barris de muntanya, doncs si aquí s’han destinat pocs recursos, a la muntanya pues aquestes 
deficiències encara són molt més evidents. En aquest cas entenem que s’han de fer un esforç perquè aquests 
barris de muntanya tinguin un desenvolupament urbanístic adient, un desenvolupament d’equipaments, 
d’accessos, de mobilitat, de serveis, de moltes mancances que tots hem sentit de moltes reunions de les 
comissions de seguiment, en l’elaboració d’aquest projecte del Pla d’actuació del districte, en el qual, si algú 
va trencar el consens va ser el govern municipal, perquè els primers decebuts van ser els veïns quan van veure 
que en les prioritats que s’incorporaven en el projecte del Pla d’actuació del districte no s’havien contemplat 
ni respectat aquells acords que tenien un ampli consens i que estaven continguts en el Pla de futur 2010-2020 
de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes. En qualsevol cas dir que per la nostra part donem recurs perquè tenim 
que d’alguna manera entomar i donar resposta a aquest deute històric que tenim amb els barris de la muntanya 
i que és totalment evident encara en la nostra actualitat. 
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- El Sr. Miret , diu: Nosaltres també votarem favorablement, i demanem una cosa, que passin ja de les 
paraules als fets, hem estat en moltes reunions, ho saben els veïns, ho saben vostès del govern, i es parla de 
moltes coses, però és que la sensació que tenen els veïns és que no s’ha fet res, si parles amb els veïns el 
màxim que et diuen és que en sis anys s’ha fet un carrer, probablement s’haurà fet alguna cosa més, però 
realment és la sensació que tenen els veïns. Sr. Mòdol, vostè és arquitecte, vostè sap que quan als llocs on es 
veuen grues sap que s’està treballant, sap que s’estan fent obres, als barris de muntanya fa anys, i és el que 
diuen, no veiem grues, no veiem res. En l’última Comissió de seguiment, que va ser la setmana passada, els 
veïns i les associacions encara es van enfadar moltíssim més, perquè a sobres van veure que s’estava 
presentant el Pla de mobilitat i el que ells demanen, una rotonda per fer una entrada en la majoria de les 
urbanitzacions, tampoc està contemplada, si us plau, facin, deixin’s de paraules i facin. 

- La Sra. Martín , diu: Agrair el suport de tots els grups, i el que volia dir és que nosaltres com vem arribar al 
principi de mandat vem veure com transcorria el primer any amb una total inactivitat. Quan es van incorporar 
vostès vem tenir una llum d’esperança pensant que aquest tema, aquest Pla de futur es desencallaria i trobaria 
ja el seu desenvolupament. Clar, què passa?, doncs que hem observat que durant un any està bé que situem en 
el mapa el que s’havia fet i lo que s’ha de fer, però jo crec que per fer aquest exercici tampoc no calia estar-se 
gairebé un any. Això el que passa és que el descontent dels veïns va in crescendo i nosaltres amb aquesta 
proposició, i veient ja que tothom estem d’acord, lo que instem és que en el termini més breu possible es posi 
en marxa tot aquest desenvolupament del Pla de futur.  

- El Sr. Del Llano, diu: A mi m’agradaria fer una, una apreciació al grup de Cs, si es que saben que 
Collserola, en l’àmbit de 8.000 hectàrees hi ha un parc natural, vull dir que les grues no es poden posar així 
com així, i el Sr. Miret li respon que no estic parlant de grues al camp, a la muntanya,  estic parlant de les 
grues a les carreteres,  als carrers, res més. 

En conseqüència, s’adopta l’acord seguent: APROVAR  la proposició presentada pel grup Demòcrata (El 
Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal del Districte es comprometi a 
presentar, abans del proper Consell Plenari previst pel mes de juliol, un full d’actuació per desenvolupar el 
Pla de Futur 2010-2020 de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, indicant els terminis d’execució dels 
projectes que formen part del Pla de Futur i que han estat assenyalats com a prioritaris en les diferents 
comissions de seguiment que s’han realitzat), amb els vots favorables per unanimitat de tots els grups del 
Consell (ERC, BComú-PSC, PPC, Cs i Grup Demòcrata). 

5. Part d’impuls i control (precs, preguntes i seguiments de proposicions): 
 

5.1 Precs:  
 
5.1.1 Del grup d’ERC: Que el govern del Districte, conjuntament amb les entitats presents a Sarrià-Sant 
Gervasi, impulsi i lideri la creació d’un contenidor digital o bossa virtual de lloguer d’espais municipals 
destinat a detectar necessitats i acompanyar les entitats en la recerca d’espais propis al mercat o compartir 
els ja existents: 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Casals per presentar aquest prec, i diu: És un prec relativament senzill, 
són varies les entitats que han mostrat, en més d’una ocasió, la manca d’espai per tenir un punt de trobada o 
d’actuació, una manca d’espai on poder guardar instruments diguéssim, o estris necessaris per a desenvolupar 
la seva activitat, és típic diguéssim que ens trobem al primer punt de l’ordre del dia una entitat que demana o 
sol·licita un equipament o un espai concret, atès que l’Ajuntament disposa de diferents espais municipals del 
Districte que podrien fer aquesta funció i entenem també que, segurament, es poden emmarcar en el Pla 
d’equipaments que comentava el regidor en el punt de l’informe, demanem que el govern del Districte, 
conjuntament amb les entitats presents de Sarrià-Sant Gervasi, impulsi i lideri la creació d’un contenidor 
digital o una bossa virtual de lloguer d’espais municipals, destinat a detectar necessitats i acompanyar a les 
entitats en la recerca d’espais propis, sigui en el mercat, o compartint ja els existents. 
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Li respon pel govern del Districte el Sr. Navalón, que diu: No li acceptarem, vaig a precisar, els tècnics de 
barri i la mateixa Direcció de Serveis de les Persones i del Territori, ja tenen entre les seves responsabilitats 
tutoritzar o ajudar a les entitats, sobretot en el seu funcionament i en les tasques que ens diu vostè, han de 
tutoritzar i acompanyar a totes aquestes entitats, i, a més, en els centres cívics propis del Districte, ja hi ha un 
programa per reserva habitual d’espais, o sigui, si necessiten espais, a centres cívics es faciliten, i si hi ha 
algun problema, a través de la Direcció se’ls ajuda, o sigui, es tutoritza i es busca un espai (si no és aquell 
concretament que busquen, a lo millor un altre amb les mateixes condicions) en el mateix barri o en el barri 
del costat, vull dir que això ja existeix; el que demana vostè ja existeix. 

Intervé de nou el Sr. Casals, i diu: Anava més destinat, ja no només a els espais dels centres cívics 
pròpiament dit, que evidentment ja tenen el seu lloguer de sales o la seva gestió d’espais, i on evidentment 
coincideixo amb vostè, si que existeix que als centres cívics tutoritzen o acompanyen a les entitats, no tant en 
aquest sentit, sinó en espais municipals que a dia d’avui no tenen un ús, doncs l’Ajuntament, a manca de 
definir un ús concret per aquests espais, poder anar, poder-los anar oferint, etc., no?, no és només limitar-ho a 
centres cívics com vostè feia. 

5.1.2 Del grup del PPC: Que el govern municipal del Districte informi en una sessió monogràfica sobre el 
projecte de superilles previstes al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb detall de les mateixes i la seva 
afectació a la mobilitat del Districte, així com del seu calendari d’implementació, en el termini màxim d’un 
mes: 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Ramirez per presentar aquest prec, i diu: El nostre prec l’adrecem al 
govern municipal, una vegada vam veure l’esborrany que en va presentar als diferents grups sobre el Pla de 
mobilitat del Districte, vam veure un apartat que parlava de la implantació de les superilles al Districte, les 
superilles poden ser, entenem que poden ser una peça important en la construcció de la nostra trama urbana, 
que dóna solucions de mobilitat, que pacifica el transit i que millora l’espai públic, i que combina elements 
molt importants com d’urbanisme, com de planificació de la mobilitat. En definitiva, és un procés bastant 
complex alhora d’implementar i de posar en marxa, però aquest model, a part de tenir parts bones, també pot 
tindre externalitats que no siguin tant bones, o sigui que evidentment hi hagin problemes on no hi havien, i 
com exemple podem posar la, la illa, la superi-la que es va posar en marxa a Poble Nou, una precipitació per 
part del govern municipal i, sense amb un procés participatiu inexistent que va portar prous problemes. L’únic 
que demanem en el nostre prec, ja que s’ha contemplat en el Pla de mobilitat urbana del Districte la 
implementació de superilles, que abans de definir aquestes superilles, posar-les en marxa i implementar-les, es 
faci un procés participatiu, una sessió monogràfica sobre quins seran aquestes superilles, quines seran les 
seves delimitacions, quins carrers afectarà i com, quin serà el seu calendari d’implantació. 

Li respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: No no acceptem el prec perquè en aquest mandat 
no tenim prevista la implementació de les superilles al Districte, tot i que són una previsió del Pla de mobilitat 
urbana de la ciutat, però això és una previsió que s’anirà implementant de manera gradual. 

Intervé de nou el Sr. Ramirez, i diu: Lamento que no s’accepti el prec, si no s’acceptaran algunes de les 
mesures que estan contemplades en el Pla de mobilitat, concretament les superilles en aquest mandat, també 
seria bo conèixer quines altres mesures del Pla de mobilitat no s’aplicaran en aquest mandat, perquè ens 
estalviarem molta feina a moltes persones que passem per, que estem participant en les comissions de 
seguiment i que podem es participar en aquest procés participatiu del Pla de mobilitat. 

5.1.3 Del grup de Cs: Que el govern del Districte insti a Parcs i Jardins de Barcelona perquè planifiqui les 
accions pertinents per aconseguir adaptar la totalitat de parcs del Districte perquè puguin ser utilitzats per 
nens i nenes amb diversitat funcional: 
 
El Sr. Martí  dona la paraula a la Sra. Escofet per presentar aquest prec, i diu: Des del grup municipal de Cs 
volem demanar al govern del Districte que insti a Parcs i Jardins de Barcelona perquè planifiqui les accions 
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oportunes per adaptar la totalitat dels parcs del Districte, i així puguin ser utilitzats per nens i nenes amb 
diversitat funcional. 

Li respon pel govern del Districte el Sr. Navalón, que diu: Consellera Sra. Escofet, des de l’Ajuntament de 
Barcelona i fruit del nostre compromís, per avançar amb el model de ciutat accessible i inclusiva, hem 
presentat el passat 12 de maig la mesura de govern d’elaboració del Pla d’accessibilitat universal de 
Barcelona 2018-2026. En aquest context i amb la coordinació tècnica de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, ja s’han iniciat treballs de diagnosis d’accessibilitat dels diferents entorn i serveis, de serveis de 
d’abast municipal, com a primera fase inicial d’aquest mateix pla. Les àrees de joc infantil, ja, ara mateix, ja 
son objecte de treball dintre d’aquest Pla d’accessibilitat municipal. En aquest sentit, dintre d’aquest Pla, s’ha 
constituït un espai de participació amb, amb el marc d’aquest marc d’aquest acord ciutadà, on es treballa per 
definir exactament un model d’àrea de jocs inclusiva a tota la ciutat, per aplicar-ho homogèniament. En 
aquest espai, precisament participen entitats de persones amb discapacitat, professionals de l’àmbit 
universitari dins de la discapacitat i responsables  tècnics de l’Ajuntament, per lo qual nosaltres acceptem 
aquest prec perquè ja s’està treballant a nivell d’Ajuntament i evidentment també de districte coordinadament.  

Intervé de nou la Sra. Escofet, i diu: Gràcies i felicitats. 

5.1.4 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates: Que el govern municipal convoqui abans del proper 
Consell Plenari una reunió amb veïns i entitats del barri del Putxet, així com els partits polítics amb 
representació al Districte per tractar qüestions pendents aturades de fa temps com ara l’ús de l’equipament 
del carrer Manacor número 1, la reordenació dels terrenys i accessos del parc del Putxet, la reforma de la 
República Argentina o el futur de finques com la Clínica Sant Josep o la Casa Tosquella: 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Lliró per presentar aquest prec, i diu: Aquest és un  prec molt centrat en la  
zona d’El Putxet, els veïns d’El Putxet, amb l’Associació de veïns al capdavant, fa temps que estan traslladant 
als diferents òrgans de participació una sèrie de propostes molt concretes en relació a equipaments, en relació 
diguem-ne a reformes urbanes que afecten directament al barri d’El Putxet i que contínuament han estat 
desateses, no?, i és per això que des del grup municipal Demòcrata presentem un prec perquè es creí un grup 
de treball per parlar específicament de coses que afecten a la zona d’El Putxet, i nosaltres hem posat alguns 
dels temes que creiem que han d’estar recollits en aquest grup de treball com és els accessos al parc d’El 
Putxet, com és la finca del carrer Manacor núm. 1, saber quins usos, que hi hem de fer en aquest equipament 
municipal (pocs que tenim, com a mínim aprofitem-los), també tractar tot el tema de República Argentina que 
també s’ha comentat en una proposta anterior, i també altres finques com la Clínica Sant Josep, o la Casa 
Tosquella que serien de molt interès per a, per a aquesta, aquesta zona. Entenem que el barri d’El Putxet ha de 
tenir una atenció més gran que la que se li ha donat fins ara, i és per això que entenem que un grup de treball 
d’aquestes característiques serviria per impulsar-ho. 

Li respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: No acceptem el prec perquè tenim un ordre i una 
prioritat en els projectes que desenvolupem, i en aquest mandat no es que no es dones prioritat a aquestes 
qüestions perquè no ens les hem trobat mínimament encaminades, o sigui, hi hauria hagut d’haver un treball 
previ en el passat que no ha estat, i intentem en la mesura del possible anar donant sortida a aquestes sortides 
com ara el tema de República Argentina que s’ha comentat abans. 

Intervé de nou el Sr. Lliró , i diu: Entenem que això no és una resposta diguem gaire satisfactòria perquè jo 
crec que hi ha algun d’aquests temes que si estan començats. El tema de la Casa Tosquella està començat, el 
tema de Manacor núm. 1 està  més que començat, diguem que si hi ha un punt de partida, i en cas que no hi 
fos, el govern actual també ho pot començar, és a dir, l’excusa de dir no començo res perquè no hi havia res 
abans, que vol dir?, que si no li han començat els d’abans, vostè no pot tirar endavant una proposta d’aquestes 
característiques?, però quin argument és aquest?, o sigui que vostè em diu que no no ens podem reunir per 
parlar dels usos de Manacor núm. 1 perquè no s’ha fet res abans, mentida!!!, l’equipament està a punt, es van 
fer les obres a la casa del guarda, es va arreglar el jardí, ara toca parlar de la casa gran de l’equipament, per 
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què això no es pot fer?, entenc que ara seria la responsabilitat d’aquest govern, un cop s’ha tocat la casa del 
guarda, un cop s’ha tocat el jardí, és a aquest govern que li correspon donar-li un ús a un equipament que es 
fonamental per al barri d’El Putxet, per tant el que han de fer és posar-se a treballar i posar menys excuses. 

5.2 Preguntes: 
 
5.2.1 Del grup d’ERC: Què està fent el govern del Districte per tal que el jovent del Districte pugui accedir 
a un habitatge digne a Sarrià-Sant Gervasi? 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Casals per presentar aquesta pregunta, i diu: Si. Atès que llogar un pis a 
Sarrià-Sant Gervasi és un 23% més car que al 2013, sent així el segon Districte més car de Catalunya per 
darrere de Ciutat Vella (sent anòmal el que viu actualment Ciutat Vella), i el preu mitjà de lloguer al Districte 
es situa en 1.100€, es fa complicat trobar pisos en condicions per sota de 1.000€, per un jovent que de mitjana 
el seu sou anual oscil· la entre 6.750€ i 8.250€, segons dades oficials, trobem impossible la emancipació al 
Districte. Atès que en més d’una ocasió el jovent de Sarrià-Sant Gervasi ha mostrat el seu descontentament o 
la seva preocupació per no poder-se emancipar al barri on s’ha criat, volem saber que està fent el govern del 
Districte per tal que el jovent de Sarrià-Sant Gervasi pugui accedir a un habitatge digne al Districte. 

Li respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: El govern del Districte posa els seus serveis a 
disposició de tota la població del Districte, i a l’Oficina d’habitatge, atenen en funció de la renda i de la 
situació de vulnerabilitat de la ciutadania, no pas en funció de la edat. Ara bé, segons les dades de l’Oficina 
d’habitatge en el període que va de gener a abril de 2017, s’han fet un total de 42 assessoraments a persones 
menors de 35 anys, l’Oficina d’habitatge del Districte ha fet un total de 230 atencions que representen un 
4,91% de tota la ciutat. En aquest sentit, des de l’Oficina d’habitatge del Districte, s’està desplaçant amb totes 
les funcions, el nou Pla d’habitatge recentment aprovat, que és el primer amb una visió de servei públic 
perquè considera l’habitatge com una necessitat i no pas un be material o un  negoci. Les actuacions previstes 
son múltiples, com es va comentar en un Pla l’any passat i van molt més enllà de la construcció d’habitatge. 
Així pel que fa al jovent, el 30% d’habitatge de lloguer assequible de superfície previstos al Pla, seran per 
menors de 35 anys , es reforcen els programes de captació d’habitatge de lloguer, d’habitatge privat per poder  
dotar la borsa d’habitatge de lloguer i de programes per a poder compartir habitatges per ajudar en el procés 
d’emancipació, és a dir, per facilitar als residents els seus habitatges, especialment persones grans i facilitar 
que persones amb baixos recursos puguin accedir a un habitatge. Així mateix també s’han augmentat els ajuts 
per al lloguer. 

Intervé de nou el Sr. Casals, i diu: Primer, li agraeixo la intervenció, però m’esperava que fos menys 
concreta, per tant realment li agraeixo, ara be, si tinguéssim les dades més per trams més limitades, no només 
pels menors de 35 anys, sinó que si poguéssim trobar-les també amb la franja dels 18 als 25, de 25 a 30, 30, 
35 anys, etc., i ens les pogués facilitar, li agrairia moltíssim, i només un matis de “posa el servei a tota la 
ciutadania per igual”, igual que no es posa a la ciutadania el pressupost municipal per igual a tots els 
districtes, entenc que hi ha col·lectius o franges d’edat que és més interessant invertir o destinar uns esforços 
concrets, i, evidentment, una família amb dos sous és diferent que una família amb un sou, és  evident que una 
família monoparental és diferent que una família amb dos pares, pues és evident un noi de 25 anys és diferent 
que una persona de 50 anys amb un sou de 40.000€ l’any, per tant, no em digui que es exactament igual per 
tota la ciutadania. 

5.2.2 Del grup del PPC: Quin és el calendari d’execució i quines son les actuacions previstes per pacificar 
el carrer Major de Sarrià en el seu tram entre el passeig de Reina Elisenda de Montcada i la ronda de 
Dalt? 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Ramirez per presentar aquesta pregunta, i diu: És una pregunta que 
llancem al govern municipal respecte la situació del carrer Major de Sarrià, que en el seu tram superior entre 
el passeig de Reina Elisenda de Montcada i la ronda de Dalt, atenent que és una reivindicació veïnal i 
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comercial des de fa molts anys, per veïns, entitats del barri i comerciants, que demanaven la pacificació 
d’aquest tram del carrer Major de Sarrià. A més, a la Plataforma Barcelona.Decidim que es va posar en marxa 
per part del govern municipal, una de les peticions que es van rebre era aquesta amb molt suports, i per això 
preguntem quin és el calendari d’execució, quines son les accions previstes per pacificar el carrer Major de 
Sarrià per part del govern municipal. 
 
Li respon pel govern del Districte el Sr. Mòdol, que diu: Crec que ja hi hem parlat en alguna altra ocasió, de 
fet vam fer comentari com a prova de que els veïns en deien que no féssim cap procés participatiu més sobre 
Major de Sarrià, està prevista l’aprovació del projecte pel quart trimestre de l’any 2017 i l’execució durant el 
primer trimestre de l’any 2018, del primer tram, per què recordeu que vam fer una diferencia perquè el que si 
que hem vist es que hi ha consens absolut en el tram primer, en el segon tram doncs hi ha més dubtes i per 
tant, per no allargar més el procés, com hi ha consens total, de fet si recordeu, com hem dit, inclouríem 
l’adequació del carrer posterior al mercat en alguna ocasió. Així doncs el calendari previst per a aquest primer 
tram és aquest que he comentat, i pel que fa a la resta si que creiem que caldrà fer alguna sessió per acabar del 
tema de mobilitat bastant important, però ara el que volem és començar ja amb aquest termini, i cometre 
aquesta primera part de la implantació, i programar la segona en funció de la evolució de, d’aquest procés.  

Intervé de nou el Sr. Ramirez, i diu: Primerament, agrair la resposta i agrair que també al quart trimestre del 
2017 comencin ja a posar en marxa aquestes actuacions que són molt esperades pels veïns i pels comerciants 
d’aquesta via. Dir que part de la pacificació del trànsit tenim que fer una actuació integrada en la que altres 
elements del carrer també es tinguin en compte, com per exemple el cablejat aeri, aprofitant que s’ha 
d’urbanitzar, doncs d’alguna manera es miri de soterrar perquè hi ha forces incidències en aquesta part del 
carrer, i potser en un futur poder parlar del segon tram, que si es veritat que pot donar més problemes i s’ha 
d’arribar a un consens amb tots els implicats, pues començar a parlar també de la adequació i rehabilitació de 
tot el carrer Major de Sarri, des de la plaça Artós fins a dalt. Realment aquest tram, tenim fa molt de temps en 
mal estat i alguna o alguns del panots s’haurien de mirar i revisar. En qualsevol cas, gràcies per la resposta. 

5.2.3 Del grup de Cs: Quines han sigut les actuacions que ha realitzat el Districte per intentar evitar que la 
sala Granados, que té una qualificació urbanística per equipaments, fossi finalment adquirida per un 
particular? 
 
El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Miret per presentar aquesta pregunta, i diu: Farem una pregunta molt 
clara: Volem saber sobre la sala Granados, la famós sala que ha estat venuda a un cuiner, si realment ens heu 
enganyat no només als polítics sinó també als ciutadans, en el moment en el que deien que estaven intentant 
comprar aquesta sala perquè es convertís en un equipament cultural. Es curiós perquè just a l’última Comissió 
del mes passat a la ciutat, es va aprovar pràcticament per unanimitat, que es fes alguna cosa per comprar-la, i 
sembla ser que uns minuts abans d’entrar en aquella Comissió, les persones que estaven allà, que estaven 
recolzant aquesta proposició, es van enterar que ja estava venuda. Llavors, sincerament, volem saber que heu 
fet, si heu fet algo, al llarg de l’últim any per intentar comprar la sala Granados. 

Li respon pel govern del Districte el Sr. Mòdol, que diu: El nostre objectiu no és anar comprant edificis, per 
molt qualificats com a equipaments que estiguin, ja sap que els equipaments poden ser tant públics com 
privats, el que sí ha fet aquest govern al llarg de l’últim any és informar-se sobre les característiques de 
l’edifici, la propietat, si tenia sentit generar algun tipus de protecció que garantitzes la continuïtat de 
l’activitat, i tots els informes han sortit desfavorables en aquest sentit, és a dir, no es tracta d’un edifici amb 
cap valor a nivell patrimonial, es va visitar l’edifici per part d’uns tècnics que van valorar les característiques 
de l’edifici, i l’únic valor que té aquest edifici és, efectivament, el sentimental històric més que el patrimonial 
històric, pel que si que es va fer va ser parlar amb una plataforma privada que havia dit de desenvolupar 
alguna activitat allà i intentar mediar amb la propietat. Quan es va poder aconseguir parlar amb la propietat, 
no en aquella Comissió sinó prèviament, se’ns va dir que estava a la venta l’immoble, i ha sigut venuda com 
ha comentat a un privat sigui quina sigui la seva professió, pel qual, si la Plataforma insisteix en seguir fent el 
nostre paper de mediació..., però insisteixo en que mai ens hem plantejat la compra d’aquest immoble, mai. El 
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que sí ens plantejàvem era si podíem garantitzar l’activitat, que és una determinada activitat cultural, que és 
l’ús que tenir, i en això estem i és el que seguim oferint. La compra mai ens la hem plantejat, la qualificació 
urbanística és d’aquest equipament, com a molts d’altres edificis en aquesta ciutat, i pensàvem que no tenia 
sentit l’adquisició, principalment perquè tampoc en cobria cap demanda concreta, pel qual, seguim en aquest 
cas i en altres en els que hi hagi una certa mobilització veïnal per garantitzar un ús, el que farem és mediar 
perquè això pugui ser així. 

Intervé de nou el Sr. Miret , i diu: Accepto la resposta però em faig una pregunta a mi mateix, si això, aquesta 
sala, aquesta torre estigués en un altre Districte, potser més proper al govern, tinc dubtes de si s’hagués 
comprat, i li respon de nou el Sr. Mòdol, que diu: Crec que ha de ser difícil trobar en aquesta ciutat un regidor 
més proper al seu Districte que jo, però en tot cas, crec que el criteri per a la compra i adquisició d’immobles 
no és només del Districte únicament, pel que si que té que estar molt clar que ha d’haver-hi un criteri objectiu 
que faig que aquella inversió tingui sentit, no?, no sé si compartim aquest criteri, però en tot cas, no es 
complia i no es va plantejar en cap moment, ni la necessitat de la compra, doncs el que se’ns va demanar per 
part de la Plataforma era la interlocució, perquè ells no ho aconseguien i això és el que volíem. 

5.2.4 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates: Quina és la situació concreta i detallada (gestions que 
s’han fet, cost del servei, qui es fa càrrec del cost, etc.) en què es troba la implantació d’un bus de barri que 
connecti les zones del Farró i de la part sud de Galvany amb el Centre d’Atenció Primària del carrer 
Vallmajor? 

El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Lliró per presentar aquesta pregunta, i diu: És una pregunta en relació  a 
aquesta connexió a través del bus de barri de la zona del Farró i la zona sud de Galvany, amb el Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Sant Gervasi al carrer Vallmajor, que és un tema que en els últims mesos ha 
sigut mol recurrent, fins i tot ja s’ha creat una plataforma de veïns diguem-ne, per intentar fer arribar aquest 
autobús i perquè especialment la gent gran pugui anar amb transport públic al CAP. El que volíem preguntar 
aquí és en quin estat està això?, doncs en els òrgans de participació no ha sortit aquest tema i hi ha hagut 
respostes diverses, ens agradaria tenir una resposta concreta en relació a les gestions, el cost del servei, qui 
s’hauria de fer càrrec, és a dir, tot allò que pugui donar al veïns una informació concreta de quina és la 
situació en la qual es troba aquest bus de barri.  

Li respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: Les gestions que hem fet han estat demana 
reiteradament a l’Àrea de mobilitat de l’Ajuntament la necessitat d’implantar aquest servei, l’Hospital Plató i 
el CAP Adrià ens han fet arribar escrits sol·licitant-lo, al quals també hem transmès a l’Àrea de mobilitat, i 
estem estudiant l’afluència de persones usuàries en aquests centres, ja que és una informació necessària de 
cara  a estudiar la implantació d’aquest nou servei. A més, s’està treballant un recorregut que està pendent de 
comentar amb el districte i amb TMB, i com hem dit, per definir-ho tot millor hem de tenir en compte 
aquestes dades d’afluència de la gent usuària dels centres de salut. 

Intervé de nou el Sr. Lliró , i diu: Jo especificava molt concretament a la pregunta que està escrita a l’ordre 
del dia, el tema del cost del servei i qui es farà càrrec del cost, això ho vaig escriure expressament perquè 
sabem que és un tema interessant i perquè a més a més, si no recordo malament, en algun òrgan de 
participació s’havia fet un esment sobre quin seria el cost d’aquest bus i qui se n’hauria de fer càrrec. Jo 
agrairia que la resposta, ja que està posada a l’ordre del dia, es pogués especificar aquest punt, ja que en algun 
altre òrgan de participació, d’alguna manera més o menys concreta, aquest tema es va tractar, per tant, entenc 
que no és un secret, i si s’ha pogut dir en altres casos, es podrà dir avui aquí, que quedi registrat i que quedi en 
acta, i li respon de nou el Sr. Del Llano, que diu: Molt probablement hauria de posar els diners l’Ajuntament, 
perquè gràcies al re finançament del deute de l’ATM, les inversions des de TMB estan hipotecades. 
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5.3 Seguiments de proposicions/precs: 
 
5.3.1 Del grup del PPC de la proposició aprovada pel Consell del Districte d’11 d’octubre de 2016: El 
Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi insta al Govern Municipal a:1. Crear una oficina 
d’atenció per a joves emprenedors i habilitar un espai de coworking al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on 
els joves puguin establir sinèrgies amb altres joves emprenedors i projectes. 2. Oferir assessorament a tots 
aquells joves que vulguin desenvolupar projectes emprenedors, i a joves empresaris que estiguin 
desenvolupant la seva activitat al Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 3. Aquesta oficina estarà en coordinació 
amb Barcelona Activa, per tal d’oferir tots aquells recursos disponibles: 

El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Valls per presentar aquest seguiment de proposició, i diu: Des del grup 
municipal del Partit Popular presentem aquest seguiment perquè, cal recordar que fa qüestió de 5 mesos es va 
aprovar pe unanimitat de tots els grups, i que tots el grups us agraeixo realment que us veu mostrar molt 
favorables a la proposta, proposició que des del Partit Popular vam presentar per la creació de sales de 
coworking, un assessorament al joves delDdistricte que per tal de potenciar el teixit empresarial i emprenedor 
d’aquí de Sarrià-Sant Gervasi, i doncs, per tant, crec que hem de rendir comptes amb el govern municipal per 
saber quines actuacions han portat a terme en aquest sentit, i doncs destacar també que caldria que ens féssiu 
arribar la informació que us ha donat la Sra. Montserrat Morera  del Teatre de Sarrià a tots els grups 
municipals per tal que tots puguem treballar entre tots a la creació que fa set mesos us vam aprovar, de la 
creació de sales de coworking i aquest assessorament que les institucions que han d’oferir a tots aquells joves 
emprenedors del Districte, i per això avui el govern municipal que avui ens expliqui quines actuacions s’han 
realitzat en aquest set mesos. 

Li respon pel govern del Districte el Sr. Navalón, que diu: Conseller Sr. Valls, com bé sap vostè, a part 
d’ajudar al centre parroquial en les seves activitats, la previsió és que un cop quedi alliberat la casa d’Hort de 
la Vila, i quedarà allà com a espai de serveis i recursos per a joves, està planificat que s’ofereixi aquest servei, 
val?, i dic aproximadament les dates en la que igual podríem començar a portar això, les previsions que tenim 
és entre juliol i setembre posar-ho en marxa, o sigui a la casa d’Hort de la Vila hi ha un servei pensat per això, 
i en el qual s’invertiran recursos per oferir quest tipus de serveis a joves. 

Intervé de nou el Sr. Valls, i diu: Agraeixo la resposta del govern, en aquest cas també agraeixo que aquí al 
Districte comencem a treballar més per tots aquest joves que treballen dia a dia i que realment mostren un 
esperit emprenedor, i menys pels joves subvencionats pel Districte.  

5.3.2 Del grup de PDeCAT-Unió.Demòcrates de la proposició aprovada pel Consell del Districte de 2 de 
març de 2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal 
presenti en aquest Consell de Districte abans d’acabar l’any 2016 un pla d’habitatges de protecció oficial 
per al Districte de Sarrià-Sant Gervasi que situï l’oferta d’habitatge de protecció oficial a la mitjana de la 
resta de districtes de la ciutat de Barcelona: 

El Sr. Martí  dona la paraula al Sr. Lliró per presentar aquest seguiment de proposició, i diu: Aquesta és una 
proposició que es va aprovar al març del 2016, en que demanàvem que abans d’acabar l’any 2016 es pugues 
presentar, diguem, un Pla d’habitatge de protecció oficial al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, entenent que el 
tema de l’habitatge és un tema especialment preocupant en el nostre Districte, sobretot per l’increment de 
preus que hi havia en els darrers, en els darrers períodes. És un tema que de forma natural ha sortit en aquest 
Plenari, però ja que està passat a l’ordre del dia, entenc que estaria bé que el govern es pogués comprometre 
en públic al que diu en aquesta proposició que està democràticament aprovada per aquest Plenari i que, per 
tant, doncs puguem tenir l’abans possible aquest Pla. 
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Li respon pel govern del Districte el Sr. Del Llano, que diu: Els districtes no tenen un Pla d’habitatge de 
protecció oficial perquè aquest programes es gestionen a nivell de ciutat, però sí que tenim aprovat, com hem 
dit, el Pla d’habitatge de ciutat que estudia la situació concreta de cadascun dels 10 districtes, amb un procés 
que va ser amb un debat tant tècnic com ciutadà. El que podem dir és que l’Àrea habitatge està executant al 
Districte una promoció destinada amb 44 habitatges per a gent gran, i es preveu la construcció de dos 
promocions d’habitatge de 7 i 13 habitatges. A més, hi ha actualment 149 habitatges de lloguer per sota de 
nivell de mercat, 141 dels qual son de protecció oficial, i també, tenim una altra finca per estudiar habitatge. 

El regidor-president del Consell, atès que no hi ha altres assumptes a tractar, dóna les gràcies a tots els 
assistents i aixeca la sessió a les 23.26 hores del dia 18 de maig de 2017. 
 

Vist-i-plau  
El SECRETARI DEL CONSELL    El REGIDOR-PRESIDENT DEL CONSELL 
 
 
 
    Ricard González i Soriano    Jordi Martí i Galbis  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


