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PRESENTACIÓ
El present Informe de gestió 2015-2019 presenta de manera detallada l'activitat que durant
aquest període ha dut a terme el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
L’informe s’inicia amb un repàs al PAD, el Pla d’Actuació del Districte. Bona part de l'activitat del
Districte ve determinada per allò que es recull a l'inici del mandat al PAD, l'elaboració del qual
va comptar amb un intens procés de participació ciutadana. El PAD ha servit, doncs, per incidir
en la presa de decisions i per a la incorporació de temes a l'agenda; un cop elaborat, per orientar
i planificar l'actuació del Districte, i, finalment, com a instrument per a la rendició de comptes.
L'activitat que duu a terme el Districte s'impulsa des de dos pols. De la seu del Districte, a la
plaça del Consell de la Vila, en surt l'impuls polític, en coordinació amb les directrius polítiques
generals per a tota la ciutat. Des d'aquest àmbit es planifica el Districte a mig i llarg termini, es
projecten les línies mestres d'actuació i es defineixen les estratègies per assolir els objectius
generals. L’altre pol d’activitat es troba a l’altra costat de la Via Augusta, a les dependències del
carrer d’Anglí, on hi ha els serveis tècnics del Districte, el que es podria anomenar la sala de
màquines del Districte. Des d’aquí, les diferents direccions, coordinades per la Gerència del
Districte, executen els programes que serveixen per donar resposta als objectius generals
plantejats a l’inici del mandat.
Aquest informe s’ordena d’acord amb l’estructura del Districte. La Direcció de Serveis a les
Persones i el Territori assumeix la realització i la coordinació d’activitats d’àmbit territorial, amb
un estret contacte amb les entitats dels barris, i d’àmbit sectorial, tot abastant un ampli radi
d’actuació (gent gran, feminismes, infància, joventut, cultura, educació, esports, salut, memòria
històrica, promoció econòmica...).
La Direcció de Llicències i Espai Públic treballa en tres àmbits fonamentals, d’una gran
importància per al desenvolupament del districte: el planejament i la gestió urbanística, la
realització d’obres a la via pública i en equipaments, i la tramitació de llicències d’obres i
d’activitats. Així mateix, cal tenir present la feina específica que duu a terme l’Oficina de
Collserola per al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, un territori amb unes
particularitats que exigeixen una atenció específica i directa.
L’administració del Districte es coordina des de la direcció de Recursos Interns, que s’encarrega
dels aspectes organitzatius (gestió econòmica, de recursos humans, serveis jurídics i secretaria) i
comunicatius.
L’activitat de l’Ajuntament al territori, però, va més enllà. El Districte coordina un ampli i
complex entramat de serveis que les àrees centrals i les diferents empreses i consorcis executen
en el nostre territori: Barcelona Activa, BIMSA, BCasa, Neteja, Mobilitat, Serveis Socials,
Habitatge, Mercats, Educació, Biblioteques, Parcs i Jardins, Barcelona Esports, Paisatge Urbà,
Guàrdia Urbana, Serveis de prevenció i extinció d’incendis, Sindicatura de Greuges, Comerç,
Turisme o Patrimoni són només alguns actors del nombrós grup d’agents que duen a terme part
de la seva activitat als barris de Sarrià-Sant Gervasi.
Per finalitzar l’informe, s’inclouen tres annexos que detallen tota l’activitat del Districte. El
primer és un recull d’indicadors, també ordenat per direccions, que permet fer-se una idea de
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l’activitat detallada que duen a terme els serveis tècnics del Districte i l’activitat dels òrgans de
govern i de participació.
El segon annex és un resum del Pla d’Actuació del Districte que ha regit l’activitat del Districte
durant aquest període 2015-2019. S’hi detallen els eixos, les línies estratègiques, les actuacions i
els projectes concrets, amb el detall del seu grau d’execució final.
Finalment, s’ha inclòs un resum de les interpel·lacions que han presentat els diferents partits
polítics presents en el Consell Municipal; tant els precs, proposicions i preguntes que presenten
en cada sessió del Consell Plenari del Districte com els precs i preguntes que presenten per ser
respostos per escrit.
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1.- EL PLA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE 2015-2019
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions
de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que
orienta sobre quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació
ciutadana per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d'aquest mandat.
El PAM 2016-19 és el resultat del procés de participació que sota el nom de Decidim.Barcelona
es va realitzar a partir d’una primera proposta de l’actual equip de govern, entre els mesos de
novembre 2015 i abril 2016, i en el qual van participar més de 39.000 persones, així com 1.741
entitats i col·lectius de la ciutat.
Dins el PAM es troba el PAD, el Pla d'Actuació de Districte per als anys 2015-2019. El PAD ha
estat elaborat a partir de les propostes elaborades per l'Ajuntament, la ciutadania,
organitzacions i entitats socials, i de les que provenen de cites presencials. En el cas del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, s'han realitzat més d'una vintena de debats, sobre temes diversos, com
ara oci nocturn, pobresa oculta o tinença responsable d'animals. Aquests debats presencials han
comptat amb un total de 296 assistents i la participació de 85 entitats. A banda, s'han celebrat
15 sessions de treball de les comissions de seguiment dels consells de barri, dues sessions del
Consell Escolar i el Consell de Dones i una sessió del Consell de Salut.
Els temes tractats en les sessions han estat, entre d'altres, el comerç de proximitat, l'habitatge,
l'educació, l'envelliment digne, la pobresa oculta, els models de gestió cívica, els equipaments
per a joves, el model d'oci del districte, la mobilitat, la tinença d'animals de companyia, la
transparència o temes urbanístics concrets, com la reurbanització de Major de Sarrià, el projecte
de Superilles o el cobriment de la Ronda de Dalt.
El PAD del Districte s'estructura tot seguint els cinc eixos i les 29 línies estratègiques que
organitzen el PAM de Ciutat. Inclou un total de 88 actuacions, que es concreten en 183
projectes.
El PAD inclou, per una banda, l'activitat habitual del Districte, que es desenvolupa
fonamentalment des de les direccions de Serveis a les Persones i el Territori i de Llicències i
Espai Públic. Per altra banda, incorpora nous projectes singulars que es preveu poder dur a
terme a l'inici del mandat, com poden ser actuacions urbanes d'especial rellevància o nous
projectes que s'han d'implementar.
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Eixos i línies estratègiques:
Eix 1: Bon viure (Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure)
1.1.- Justícia global

1.8.- Migració, interculturalitat i

1.2.- Autonomia personal

discriminació zero

1.3.- Educació i coneixement

1.9.- Defensa i protecció dels drets humans

1.4.- Equitat de gènere i diversitat sexual

1.10.- Cultura

1.5.- Cicle de vida

1.11.- Esports

1.6.- Habitatge

1.12.- Convivència i seguretat

1.7.- Sanitat i salut

Eix 2: Economia plural (Una Barcelona amb empenta per a una economia plural)
2.1.- Desenvolupament i economia de

2.3.- Un nou lideratge públic

proximitat

2.4.- Ocupació de qualitat

2.2.- Economia cooperativa, social i solidària

2.5.- Turisme sostenible

Eix 3: Transició ecològica (Una Barcelona més humana i en transició ecològica)
3.1.- Medi ambient i espai públic

3.4.- Mobilitat sostenible

3.2.- Verd urbà i biodiversitat

3.5.- Energia i canvi climàtic

3.3.- Urbanisme per als barris

Eix 4: Bon govern (Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern)
4.1.- Govern transparent i rendició de

4.3.- Acció comunitària

comptes

4.4.- Administració intel·ligent i inclusiva

4.2.- Participació ciutadana

4.5.- Eficiència i professionalitat

Eix 5: Justícia global (Una Barcelona oberta i compromesa amb el món)
5.1.- Justícia global

5.2.- Ciutat d'acollida
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Cal destacar que, a tres mesos d'acabar el mandat, el grau d'execució del PAD supera el 85%, i
encara hi ha marge per augmentar i millorar aquesta xifra. De fet, dels cinc eixos en que s'ha
estructurat el PAD, en tres d'ells (Economia Plural, Bon Viure i Justícia Global) el grau d'execució
és del 100%.
Es pot consultar el detall de l'execució del PAD en l'annex 2 d'aquest informe. De tota manera, a
continuació es presenta un resum de les dades més significatives de l'execució del PAD a data
1/03/2019:

Execució del Pla d'Actuació Municipal: 89,22%

Comparativa del grau d'execució dels diferents Plans d'Actuació del Districte:
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Execució final del PAD del Districte de Sarrià-Sant Gervasi:

Evolució de l'execució per mesos:

Grau d'execució per eixos:
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2.- LA DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I EL TERRITORI
La direcció de Serveis a les Persones i el Territori treballa de manera coordinada amb la regidoria
i la gerència del Districte, així com amb la resta de direccions i altres departaments.
La direcció s'organitza a partir d'un doble eix: la gestió de programes i projectes d’àmbit
territorial, a través dels quals es garanteix el contacte regular amb entitats, associacions,
col·lectius i grups i el suport a les activitats que organitzen, i la gestió de programes i serveis
sectorials.
Pel que fa a l'àmbit territorial, les principals línies de treball són les següents:
•
•
•
•
•
•
•

Gestió dels actes de les festes majors i actes de calendari festiu
Gestió dels contractes per al subministrament d’infraestructures per a la realització
d’actes i activitats populars i culturals
Informar, valorar, atorgar i fer el seguiment de la convocatòria general de subvencions
Impulsar l’establiment de convenis de col·laboració amb les entitats amb l’objectiu de
fomentar la vida associativa als barris i la realització d’activitats obertes
Gestió i seguiment dels usos de l’espai públic
Accions per al desenvolupament i millora dels barris
Suport als òrgans de participació per al desenvolupament de polítiques públiques de
proximitat

Els programes i serveis d'àmbit sectorial engloben una gran varietat de projectes i interlocutors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió d’equipaments
Programa de Gent Gran
Programa de Feminismes i LGTBI
Programa d’Infància
Programa de Joves
Programa de Cultura
Programa d’Educació
Programa d’Esports
Programa de Salut
Programa de Memòria Històrica
Promoció Econòmica: àmbit comerç, turisme i ocupació
Programa Interculturalitat
Programa Justícia Global
Programa Prevenció
Programa de Persones amb discapacitat
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2.1.- GESTIÓ DELS ACTES DE LES FESTES MAJORS I ACTES DEL CALENDARI FESTIU
Tots els barris del territori de Sarrià-Sant Gervasi tenen les seves pròpies festes majors. Espais
de trobada i de celebració conjunta, les festes majors tenen una gran importància en el
reforçament de la integració, la cohesió social i el sentiment de pertinència. El Districte
col·labora en les festes majors de tots els barris; en funció de les característiques de cadascun,
les festes són més reeixides o més senzilles: balls i concerts, cercaviles, ballades de sardanes,
activitats infantils, competicions esportives i fires són elements comuns a totes les festes, com
també ho són els alts nivells de participació i d'implicació de les comissions que les organitzen.
Les festes majors que de manera habitual se celebren al districte de Sarrià-Sant Gervasi són les
següents:
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes:
•
•
•
•
•
•
•

Festa Major de la Font del Mont
Festa Major de Vallvidrera
Festa Major de la Plaça dels Pins de Vallvidrera
Festa Major de Mas Sauró
Festa Major de Mas Guimbau-Can Castellví
Festa Major del Sanatori-El Rectoret
Festa Major de l'Associació de Veïns de Can Rectoret

El Putxet i el Farró:
•
•

Festa Major del Putxet
Festa Major del Farró

Sarrià:
•
•
•
•
•

Festa Major de Sarrià
Festes alternatives de Sarrià
Festa Major de Can Caralleu
Festa Major de Peu del Funicular
Festes de Sant Vicenç

Les Tres Torres:
•

Festa Major de les Tres Torres

Sant Gervasi-La Bonanova:
•

Festa Major de Sant Gervasi

Sant Gervasi-Galvany:
•
•

Festa Major de Sant Gervasi-Galvany
Festa Major del Turó Parc
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I també:
Els barris del Districte participen també en els esdeveniments més importants del calendari
festiu, com Sant Ponç, el Carnestoltes, la diada de Sant Jordi, la revetlla de Sant Joan, la
Castanyada i les festes de Nadal. A Sarrià i a La Bonanova cal destacar de manera especial les
respectives Cavalcades de Reis, que cada any són molt esperades i que apleguen una gran
quantitat d'espectadors, entre els quals, com és lògic, molts nens i nenes del districte.
La Fira de Sant Ponç, que cada primavera arriba a les places del districte, com les de Sant
Vicenç i Mañé i Flaquer, les audicions de sardanes o les trobades de bastoners són altres
activitats de cultura popular que apleguen un gran nombre de visitants.
Una altra de les diades més esperades del calendari festiu del districte és la Diada de Sant
Medir, que se celebra cada 3 de març. Les colles del districte (actualment, la Jovenívola, la
Humorística, l'Antiga de Sant Medir i la Nova de Sarrià) fan una cercavila pels carrers de Sarrià
abans de la recepció institucional i la sortida al vespre pels carrers de Gràcia.
La diada de Sant Jordi és un altre dels esdeveniments que cal no perdre's. La col·laboració
d'entitats com els mercats, les biblioteques, les escoles, els centres cívics, les llibreries
Hernández i A peu de pàgina o la tradicional mostra de varietats de roses que organitza
l'artista floral Flora Miserachs són només alguns dels atractius que fan d'aquesta data una de
les més especials de l'any.
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2.2.- ACTES I ACTIVITATS DE CARÀCTER POPULAR
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi acull una gran diversitat d'activitats culturals, tradicionals i
populars, que donen vida als seus carrers i places, donen a conèixer les seves entitats i
associacions i donen continuïtat a tradicions molt arrelades al territori.
Als barris de muntanya destaquen les festes de primavera, les fires agrícoles que se celebren a
Vallvidrera (veure pàgina 45) i els diversos mercats de segona mà. En l'àmbit de la muntanya, cal
recordar la commemoració del centenari del ferrocarril de Sarrià a Les Planes, que ha comptat
amb dues exposicions als centres cívics Casa Orlandai i l'Elèctric.
El Putxet i el Farró acull al llarg de l'any diverses activitats populars, d'entre els que destaca de
manera molt especial la Mostra Solidària del Farró, que ja ha esdevingut un acte de referència
al Districte, un dia de festa en què el més important és ajudar a altres persones.
Algunes de les activitats culturals que tradicionalment que tenen lloc al barri de les Tres Torres
són la tradicional ballada de sardanes que té lloc a la plaça de Joaquim Pena i l'actuació de la
Banda Municipal de Barcelona, als jardins de la Casa Sant Felip Neri. També té molt d'èxit la
botifarrada popular que organitza el Mercat de les Tres Torres.
A Sant Gervasi-La Bonanova cal destacar la Mostra de Tardor de Sant Gervasi, que l'any 2018 ha
celebrat la seva sisena edició.
A Sarrià, el barri del districte amb una vida associativa més dinàmica, són freqüents les
celebracions i festes d'aniversari de les seves colles de cultura popular i tradicional: l'any 2017 ,
per exemple, s'ha celebrat el 30è aniversari dels gegants Laieta i Gervasi i el 10è aniversari de la
Colla de Diablesses i Diables de Sarrià. I l'any 2018 la Colla El Bastó de Sarrià ha organitzat la
primera Trobada bastonera.
També cal remarcar la celebració del 75è aniversari de l'Institut Montserrat i els 50 anys de
l'escola Els Xiprers; els 25 anys del Casal de Gent Gran de Can Castelló, els 15 anys de la
Biblioteca Clarà, del Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán i la Biblioteca de CollserolaJosep Miracle, i els 10 anys de tres dels centres cívics del Districte: Casa Orlandai, Vil·la Florida i
Casa Sagnier.
La cultura popular ha estat des de sempre un principals vehicles d'integració i cohesió social. El
districte de Sarrià-Sant Gervasi és especialment actiu en aquest aspecte, com ho posen de
manifest les diades castelleres que se celebren en el marc de les festes majors de Sant Gervasi–
La Bonanova i Sarrià. En relació a això, una gran notícia és la recuperació de la colla dels
Castellers de Sarrià, un indicador de la bona salut de les manifestacions de la cultura popular al
Districte.
Molts d'aquests actes requereixen la gestió dels permisos d'ocupació de la via pública i la cessió
d'infraestructures (escenografia, sonorització i connexions, sanitaris, tanques, servei
d'ambulàncies i de neteja, etc.) que fan els serveis tècnics del Districte.

14

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Informe de gestió 2015-2019

2.3.- LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
Les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona es regeixen per una convocatòria publica anual
en la qual es recullen les bases i els criteris d’adjudicació. L'objecte de la convocatòria de
subvencions és la concessió d'ajuts per a la realització de projectes, activitats i serveis de
districte i de ciutat en una gran varietat d'àmbits (cultura, esports, educació, salut, gent gran,
dones, adolescència i joventut, participació i associacionisme, medi ambient, etc.).
La convocatòria té com a finalitat els següents aspectes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millora en la cohesió social.
Promoure l’associacionisme i el voluntariat.
Fomentar els valors socials i culturals i noves formes de participació.
Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o de qualitat.
Promoure un desenvolupament més sostenible.
Fomentar valors del civisme i la convivència.
Contribució a garantir la qualitat de la salut.
Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.

Per norma general, la quantitat de la subvenció atorgada no ultrapassa el 50% del pressupost
del projecte. La convocatòria de subvencions es basa en un sistema de concurrència competitiva
per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte; per tant, la valoració es realitza sobre
el projecte presentat, no sobre l’entitat que el presenta.
El detall de les dades de les convocatòries dels quatre anys de mandat es pot consultar en el
Recull d'indicadors que s'annexa al final del present document.
A mode de resum, però, cal destacar que els àmbits que reben un major nombre de sol·licituds, i
per tant aquells que compten amb un major dinamisme, són els de Cultura, Educació, Esports i
Persones amb discapacitat.
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2.4.- COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS
A banda de la convocatòria de subvencions, el Districte també col·labora amb el teixit associatiu
del territori a través de la signatura de convenis de col·laboració per a la realització de diversos
projectes i serveis o per a la cessió d'espais en règim d'ús compartit.
Així, per exemple, el Districte ha signat amb tres entitats del Putxet (l'Associació de Veïns i Amics
del Putxet, la Casa del Silenci i l'Agrupament Escolta Santes) un conveni pel qual s'autoritza l'ús
compartit de la Casa del Guarda de la finca del carrer Manacor, 1.
El Districte també ha arribat a acords amb una altra entitat del territori, en aquest cas La
Sarrianenca, que aplega diverses colles de cultura popular (Diablesses i Diables de Sarrià,
Comissió de Festes de Roser de Sarrià, Colla Gegantera de Sarrià-Sant Gervasi, Drac de Sarrià i
Colla de Diables Infantils de Sarrià), per a la cessió d'ús de la casa del carrer Canet, 22.
Altres acords rellevants amb entitats privades han estat els acords de col·laboració amb la Casa
Sant Felip Neri, al carrer de la Nena Casas, i la renovació de l'acord per a la gestió cívica del
Centre Cívic Casa Orlandai.
El detall dels convenis de col·laboració signats pel Districte en el present mandat es pot
consultar en el Recull d'indicadors que s'annexa al final del present document.
Els convenis signats al llarg del mandat (tant els de cessió d'espais a favor d'entitats sense afany
de lucre com els de diversos per a la realització d'activitats amb entitats) han estat els següents:

Total convenis

2015
9

2016
14

2017
33

2018
13
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2.5.- GESTIÓ I SEGUIMENT DELS USOS DE L’ESPAI PÚBLIC
Els usos de l'espai públic i la promoció del civisme i la convivència han estat objecte d'una
especial atenció al llarg del mandat per part del Districte, en especial per mirar de regular
algunes noves problemàtiques que han sorgit en els espais de convivència.
La realització de campanyes de comunicació és una de les eines de què disposa el Districte a
l'hora d'incidir en la sensibilització de la ciutadania pel que fa a determinats temes.
La percepció d'alguns problemes de convivència al voltant de la presència de gossos en carrers,
parcs i places ha dut el Districte a dissenyar una campanya específica per a la promoció de la
tinença responsable de gossos, amb accions informatives, preventives, lúdiques i educatives als
espais públics, adreçades principalment a les persones propietàries de gossos, però també als
infants i al públic en general.
També en relació als gossos, entre els anys 2017 i 2018 s'ha estat treballant la part de
l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals referida a les Zones d’Usos Compartits. Al
costat de les noves Àrees d'Esbarjo, l'Ordenança introdueix un concepte addicional, el de les
Zones d'Usos Compartits en Franges Horàries, per a la conducció dels gossos sense lligar, en
determinats espais i horaris. Amb aquesta mesura es reconeix formalment el que es ve produint
des de sempre de manera espontània: zones de la ciutat (carrers, espais verds no tancats i
places) on en determinades hores del dia les persones s'hi estan o circulen amb els seus gossos
sense lligar.
Les properes ubicacions d’aquestes àrees d’usos compartits són les places de Ventura Gassol (al
Putxet-Farró) i dels Pins (a Vallvidrera), el Pla dels Maduixers (La Bonanova), els jardins de Joan
Vinyoli (Sarrià), Samuel Hanneman (Galvany) i del Camp de Sarrià (Les Tres Torres) i el parc de
l'Oreneta (a la zona forestal de Sarrià).
Amb l'objectiu de treballar la prevenció, la coresponsabilitat i el civisme en els diferents espais
amb presència de gossos (places, jardins, parcs...), l'any 2018 el Districte ha comptat amb agents
cívics, que han informat els amos de les mascotes de l'existència d'una nova Àrea de Gossos als
Jardins de Piscines i Esports i del tancament de l'accés als gossos al Turó Parc. També han
intervingut en altres espais on s'han produït conflictes de convivència o queixes veïnals.
El treball per estudiar les possibilitats d'augmentar amb nous espais les zones d'ús dels gossos
ha continuat durant els primers mesos de l'any 2019, a través de trobades i reunions de treball
amb entitats animalistes i veïnals.
Les zones d'oci nocturn que tenen els seus epicentres en els carrers Tuset, per una banda, i
Lincoln, per l'altra, també han estat objecte d'una campanya a càrrec del Servei de Gestió de
Conflictes. Els anys 2015 i 2017 s'ha fet un diagnòstic que ha comptat amb la participació dels
propis locals d'oci nocturn, i durant els caps de setmana i en horari nocturn s'ha treballat sobre
el terreny amb educadors i educadores de carrer, amb l'objectiu de millorar la convivència en els
espais públics, fomentar les actituds cíviques en l'àmbit de l'oci, minimitzar l'impacte negatiu de
les dinàmiques de relació grupals i co-responsabilitzar els locals respecte els possibles usos
inadequats de la seva clientela.
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Una altra campanya destacada en referència als usos a la via pública ha estat la duta a terme per
regular l'aparcament de vehicles de dues rodes en vorera, que ha anat a càrrec de la Unitat
Territorial de la Guàrdia Urbana del Districte. Aquesta campanya ha estat promoguda a nivell de
ciutat, per mirar de minimitzar i regular els estacionaments de motos en vorera, crear i regular
estacionaments en calçada i incrementar l’ús dels aparcaments soterrats.
La campanya s'ha realitzat en tres fases: una primera d'inspecció, identificació de punts
conflictius i valoració de places necessàries, una segona de valoració de propostes alternatives i
una tercera d'execució de la campanya, amb informadors, avisos i correcció d’infraccions. Els
punts en què s'ha implementat aquesta campanya han estat el carrer Tuset, el passeig Manuel
Girona-carrer Eduard Conde, la zona del carrer Horaci-Munner, els carrers de Marià Cubí i
Laforja (entre Via Augusta i Balmes), i el carrer Sant Gervasi de Cassoles (davant de la biblioteca
Joan Maragall).
Així mateix, s'han dut a terme treballs per alliberar les voreres de motocicletes al carrer Balmes i
a l'avinguda del Príncep d'Astúries, on s'han habilitat carrils de serveis, i a la banda baixa de la
Via Augusta, on s'han reordenat les places d'estacionament.
A banda d'aquesta campanya específica, la Guàrdia Urbana ha seguit treballant en altres àmbits
del districte per detectar estacionaments incorrectes de vehicles de dues rodes, molt sovint a
partir de la informació que aporta la ciutadania.
I també:
Una altra actuació d'aquest mandat ha estat la que s'ha dut a terme als jardins d'Enric Sagnier,
on l'equip de Gestió de conflictes, del Departament d’Intervenció Social a l’Espai Públic-Drets
Socials, ha treballat els diferents usos i les problemàtiques d'aquest espai.
També s'han instal·lat limitadors i mesures sonomètriques en concerts joves, festes majors i
altres celebracions, per tal de fer compatibles la festa amb el descans dels veïns.
El Districte ha col·laborat amb el programa de seguretat vial de la Fundació Abertis "Et queda
una vida", que consciencia el jovent de 16 a 25 anys del perill de conduir sota els efectes de
l'alcohol o les drogues, i que també compta amb la col·laboració de monitors i monitores de
l'institut Guttmann. El programa s'ha realitzat al carrer Tuset el juny de 2018.
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2.6.- ACCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I MILLORA DELS BARRIS
Aquest àmbit d'actuació recull un conjunt d'accions i projectes molt diversos, que tenen el
denominador comú de contribuir a la millora de les condicions de vida en els barris, ja sigui des
de l'acció social, des de la millora del medi ambient o des de la mobilitat, en especial pensant en
el vianant.
Acció comunitària
L’Acció Comunitària de Les Planes té com a objectius la millora de les condicions de vida de la
població de Les Planes, la promoció de la cohesió social i l’enfortiment del teixit associatiu. Els
anys 2017 i 2018 ha estat en funcionament el grup motor, amb la coordinació dels diferents
serveis que hi intervenen.
Les Línies d’acció comunitària iniciades són:
•
•
•
•
•

Associativa: grup de dones de L’Elèctric, grup de gent gran de L’Elèctric, Coral, El Nostre
Club i Associació de Veïns i Cultural El Sanatori.
Sòcio-educativa: Grup de treball d’escoles de muntanya, centres de menors, biblioteca...
Ocupacional: Social Forest-ESS, Cooperativa Can Pujades, Oficina de Collserola i Consorci
de Collserola.
Social (Els Silencis del barri): Barristop i Xarxa de Voluntariat-Banc del Temps.
Festes i lleure: projecte de Festes Majors de Les Planes.

Medi ambient
El programa d'horts urbans per a gent gran forma part de la Xarxa d’Horts urbans de Barcelona,
i permet que les persones més grans de 65 anys es facin càrrec d'un hort urbà. Al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi hi ha dos horts urbans d'aquesta tipologia: l'Hort Urbà "Can Pujades", a
Collserola, de 2.157 m2 i 25 parcel·les que comparteixen la gent gran, la Cooperativa Can
Pujades i altres entitats adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social, i l'Hort Urbà "Collserola",
de 1.400 m2 i amb 12 parcel·les, la majoria reservades a persones grans. Els dos espais estan
gestionats per la Coordinadora de la Xarxa d'Horts Urbans, de la Direcció d'Espais Verds i
Biodiversitat, de Medi Ambient i Serveis Urbans (Ecologia Urbana).
Per altra banda, en aquest mandat s'han ampliat, amb la recuperació d'una parcel·la
suplementària, els horts urbans escolars del carrer Iradier, 23, pensats per a què els infants
s'acostin i experimentin amb la natura. Les escoles que fan ús de l’espai són la Peter Pan, John
Talabot, FASIA i el CRAE Maria Reina.
Així mateix, el Districte disposa de dos horts urbans atesos per persones amb discapacitat, que
s'han adjudicat mitjançant concurs al Centre l’Alba i la residència AREP.
Un altre hort urbà del districte és l'Espai Gardenyes, un espai municipal gestionat des de l’any
2013 per l’Associació Cultural Casa Orlandai, mitjançant una autorització d’us privatiu, dins del
Pla Buits. L’espai comprèn un hort urbà, un projecte de bioconstrucció i un espai lliure,
anomenat Àgora, per al desenvolupament d’activitats veïnals.
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Sostenibilitat
El compromís amb la sostenibilitat de l'Ajuntament i del Districte es visualitza a través de
múltiples accions. Segurament, la més destacada del mandat ha estat la implementació del
projecte de recollida selectiva de residus Porta a porta.
La iniciativa neix a partir de la demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià de canviar el sistema
de recollida de residus del barri. Des del 2015, veïns i entitats del barri han treballat amb el
consistori en la diagnosi i l’aplicació de la recollida porta a porta en el marc del Compromís pel
Clima, fins que el febrer de 2018 el projecte s'ha posat en marxa.
A partir d’aquest moment la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus ha començat a
desenvolupar el projecte, per donar servei de recollida selectiva de residus a la porta del seu
habitatge, als veïns i veïnes del nucli antic de Sarrià, un perímetre delimitat pel passeig de la
Bonanova, la Via Augusta, els carrers Vergós, Vives i Tutó, el passatge Senillosa i els carrers
Trinquet i Duquessa d'Orleans. La recollida selectiva ha entrat en servei el 19 de febrer de 2018.
Així mateix, s'ha habilitat una oficina d’atenció personalitzada a la seu del Districte, que ha estat
en funcionament fins a la posada en marxa del Punt Verd de Sarrià, i s'ha fet una campanya de
distribució de cartells, flyers i altres materials comunicant les sessions informatives i l’entrada en
servei del nou sistema de recollida. Aquests materials han estat distribuïts als equipaments del
barri, botigues i pel carrer, a banda de la carpa informativa instal·lada les setmanes anteriors a la
posada en funcionament del programa. També s'han distribuït entre el veïnat cubells d'orgànica,
rotllos de bosses compostables, reciclables i per al rebuig i adhesius per a la identificació dels
residus sanitaris.
La implementació del Porta a porta s'ha complementat amb l'organització de diverses activitats,
com les visites a la Planta de Gestió de Residus Ecoparc 1 i a la Planta de Compostatge de
Torrelles de Llobregat. Durant la Festa Major de Sarrià, a més, s'ha ubicat una carpa a la plaça de
Sarrià, on sis estudiants d’educació ambiental han repartit 400 bosses de compost provinent de
la planta de Torrelles. També s'han fet projeccions, tallers ambientals i activitats infantils.
Els principals indicadors del projecte, quan s'ha acomplert el primer any de funcionament, són
excel·lents. El detall es pot consultar en el Recull d'indicadors annex, però algunes de les dades
més remarcables en finalitzar l'any 2018, quan el sistema s'aplica a més de 3.700 llars, són:
Abans

Febrer '18

Desembre '18

19%

45,4%

59,5%

Resta

30.695

15.015

10.310

Orgànica

700

6.294

6.206

Paper i Cartró

2.415

2.347

2.407

Reciclables

1.932

2.648

3.345

Vidre

1.932

1.200

3.218

Total

37.674

27.504

25.486

% de recollida selectiva
Kg recollida setmanals
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Altres projectes d'aquest mandat són:
Piform Putxet Farró, una campanya específica de millora de la recollida de residus orgànics al
barri del Putxet i el Farró, amb accions informatives a l’espai públic, participació als Consells de
barri, conferències al casal de barri i participació a les activitats del barri, com la Festa Major del
Farró.
La seu del Districte ha acollit l'exposició itinerant On van els residus, una mostra interactiva i
pedagògica que vol conscienciar sobre la importància del reciclatge i els efectes que la generació
de residus pot tenir sobre el medi ambient si no hi actuem.
Diversos equipaments del districte de Sarrià-Sant Gervasi (la seu del Districte, les oficines del
carrer Anglí i l’OAC, el Centre Cívic Casa Orlandai, el CEM Can Caralleu, l’Institut Escola Costa i
Llobera i l’Escola Els Xiprers, entre d'altres) han participat a la Marató d’Estalvi Energètic, una
campanya de conscienciació, mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum
d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a un projecte per
a la defensa del dret a l’energia.
La seu del Districte, conjuntament amb la biblioteca Clarà, també ha estat notícia per la
instal·lació de plaques fotovoltaiques a les seves cobertes, per avançar cap a un model
energètic més sostenible. Aquestes actuacions s’emmarquen dins el Programa d’impuls a la
generació d’energia solar a Barcelona.
El juny del 2017 l’Ajuntament ha impulsat el concurs de cobertes verdes, una iniciativa per
aconseguir promoure la implantació de nous terrats verds, finançant l’elaboració de 45 projectes
tècnics i premiant 10 cobertes verdes en edificis d’habitatges, equipaments docents, sanitaris o
d’altres usos. Un dels projectes seleccionats ha estat el dissenyat pels estudiants d'energies
renovables dels salesians de Sarrià, que han instal·lat al seu centre unes plaques solars i un
aerogenerador que han permès el districte guanyar 191 metres quadrats de verd.

Un altre exemple de recuperació de metres de verd urbà el trobem amb la remodelació de la
paret mitgera dels Jardins Muñoz Ramonet, arran del conveni signat per l'Institut Municipal del
Paisatge Urbà, la Fundació Muñoz Ramonet i la comunitat de veïns de la finca adjacent als
jardins, amb l'objectiu de remodelar i naturalitzar la paret mitgera.
Una mesura molt destacada duta a terme en el conjunt de la ciutat enfocada a la naturalització
de la ciutat ha estat l'eliminació de l'ús del glifosat, un herbicida utilitzat per treure les herbes
espontànies dels escocells dels arbres que ha estat declarat tòxic per l'OMS.
Per últim, cal remarcar la instal·lació, entre els mesos d'octubre i desembre de 2018, d'una
unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica a la Porta de Sarrià, que mesura les
partícules en suspensió i els òxids de nitrogen per a la seva posterior anàlisi.
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Mobilitat
La mobilitat al Districte es gestiona i es coordina a través de diverses taules tècniques de
mobilitat, en què prenen part tècnics de la Direcció de Serveis a les Persones del Districte, del
Departament d’Obres i Manteniment, de la Guàrdia Urbana i de l’àrea de Mobilitat central.
També es convoquen taules específiques de mobilitat escolar, atesa l'especificitat del Districte
pel que fa a l'alta concentració de centres escolars. En aquest context es prenen decisions com
l'establiment de canvis de sentit per afavorir la mobilitat (com els que s'han fet al Farró o a Can
Caralleu), l'establiment de reserves d'estacionament o la regulació de places per a
l'encotxament i desencotxament d'autocars escolars, com la que s'ha començat a fer en l'espai
comprès entre el passeig de la Bonanova i la Ronda de Dalt.
Des del Districte també es promou el retorn al veïnat de temes relacionats amb la mobilitat,
sobretot amb ocasió de la realització d'obres, la introducció de canvis en la via pública o del
sorgiment de problemàtiques concretes. Així, s'han dut a terme diverses reunions i sessions
informatives per oferir explicacions al veïnat, d'entre els que cal destacar, per la seva
rellevància, les que s'han fet sobre la Nova Xarxa Bus i la implementació de nous carrils bici.
El Dia sense Cotxes, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Segura i Sostenible, és un altre
projecte anual de gran importància per al Districte, pel fet que molts centres escolars del
Districte hi participen activament organitzant activitats de conscienciació, competicions
esportives o jocs infantils. Cal destacar de manera molt especial les edicions dels anys 2016 i
2017, en què molts equipaments i escoles del territori han participat tot organitzant activitats de
promoció de la mobilitat sostenible i de la qualitat mediambiental. L'any 2018, en celebrar-se en
dissabte, la seva rellevància va ser menor.
Els nombrosos talls de carrer en un territori amb una mobilitat tan complexa com és Sarrià-Sant
Gervasi han exigit un important desplegament de recursos per part del Districte, que ha permès
que el Dia Sense Cotxes funcioni cada any amb eficàcia i sense incidències rellevants.

22

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Informe de gestió 2015-2019

2.7.- POLÍTIQUES DE PROXIMITAT I PARTICIPACIÓ
Una de les principals accions dutes a terme quant a polítiques de proximitat ha estat la
promoció de la participació, mitjançant processos participatius i altres trobades i reunions
informatives. No en va, en aquest mandat s'ha aprovat un nou Reglament de Participació
Ciutadana, que regula i potencia la participació ciutadana en els processos de presa de decisions.
Evidentment, el principal procés participatiu del mandat ha estat el de l'elaboració del Pla
d'Actuació Municipal (a nivell de ciutat) i del Pla d'Actuació del Districte (a nivell de districtes),
el full de ruta que ha guiat l'actuació municipal al llarg del mandat.
El PAM-PAD ha recollit 463 propostes (96 de l'Ajuntament i 367 aportades per la ciutadania), i
més de 640 persones han participat en el procés per via digital. S'han realitzat més d'una vintena
de debats, sobre temes diversos, com ara oci nocturn, pobresa oculta o tinença responsable
d'animals. Aquests debats presencials han comptat amb un total de 296 assistents i la
participació de 85 entitats. A banda, s'han celebrat 15 sessions de treball de les comissions de
seguiment dels consells de barri, dues sessions del Consell Escolar i el Consell de Dones i una
sessió del Consell de Salut.
Al voltant del mateix nou Reglament de Participació s'han generat diversos debats; en tots els
casos la convocatòria era oberta. El Reglament ha estat presentat en un Consell Ciutadà i en tots
els Consells de Barri de l'estiu de l'any 2017.
El dia 22 de setembre de 2016, en ocasió de la celebració del Dia sense Cotxes, l’equip de
Govern del Districte ha pres la decisió d’alliberar de vehicles una part de l’espai de la Llosa de
Sarrià, que fins aleshores es destinava exclusivament a l'estacionament de vehicles.
Posteriorment s'ha constituït un grup motor, format per 12 entitats, i s'ha iniciat un procés
participatiu per definir els futurs usos d’aquest espai.
Durant el primer trimestre del 2017 s'han celebrat dues sessions participatives, al Centre i
Teatre de Sarrià i al Centre Cívic Casa Orlandai. El procés ha conclòs amb una reunió de retorn a
les entitats que formaven el grup motor. Les conclusions del procés han estat que el veïnat
considera que l'espai hauria de recuperar el seu antic ús com a espai d'estacionament de
vehicles (50%), que s'hauria de convertir en un espai verd o enjardinat (25%), o bé destinar-lo a
usos polivalents per a activitats socials i culturals (25%). En el procés hi han participat un total de
120 persones.
En la redacció del Pla de Mobilitat del Districte també s'han aplicat metodologies participatives,
consistents en la tramesa de qüestionaris a diferents entitats i associacions i la realització de
quatre sessions territorials de treball, que han comptat amb uns 200 participants en total.
Posteriorment, s'ha fet un retorn del Pla en tots els Consells de Barri i s'han elaborat materials
explicatius de les línies generals del Districte i les potencialitats i especificitats de cada barri. En
relació a la mobilitat, també s'han celebrat reunions i sessions sobre espais i temàtiques
concretes, com ara Príncep d'Astúries, l'entorn dels carrers Mare de Déu del Carmel i Lucà, o la
implantació de les línies de la Nova Xarxa Bus.
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I també:
Un altre espai de participació és el que s'ha posat en marxa en relació a la iniciativa ciutadana
per al canvi de nom de l'avinguda del Príncep d'Astúries, un projecte conjunt amb Gràcia que
ha inclòs una recollida de signatures i la presentació de la qüestió en l'Ordre del Dia del Consell
Plenari del Districte. I també en l'àmbit del nomenclàtor, cal recordar la iniciativa del Consell de
Dones d'anomenar amb noms de dones diversos espais del districte que no tenien nom.
Els futurs usos de les casetes d'Hort de la Vila, que van resultar calcinades arran d'un incendi
provocat, també han comptat amb un procés de treball en què han participat diverses entitats,
com l'Associació de Veïns de Sarrià, el Centre Parroquial, la Casa Orlandai, la Sarrianenca, el
Centre Asturiano o els diferents col·lectius vinculats a l'Ateneu de Sarrià. El futur Mercat de
Vallvidrera també han comptat amb trobades de definició i seguiment amb el veïnat.
La futura constitució d'una superilla en l'àmbit de la Bonanova s'ha iniciat amb la constitució
d'un Grup Impulsor format per 15 entitats i associacions, i la realització de diverses sessions de
treball temàtiques.
Finalment, esmentar que el projecte de recollida de residus Porta a porta ha comptat amb
sessions obertes de retorn i de seguiment que han aplegat uns 75 assistents.
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2.8.- GESTIÓ D'EQUIPAMENTS
Centres Cívics
El districte de Sarrià-Sant Gervasi compta amb una bona xarxa de centres cívics (Can Castelló,
Casa Orlandai, L’Elèctric, Pere Pruna, Sarrià, Vallvidrera-Vázquez Montalban, Vil·la Florida i Vil·la
Urània), que contribueixen a dinamitzar l'activitat cultural dels barris i a la millora de la cohesió
social.
Una de les principals novetats del present mandat ha estat el canvi d'orientació del centre cívic
Casa Sagnier, que ha passat a ser un espai exclusiu per a joves, tot traslladant la seva activitat al
nou Centre Cívic Vil·la Urània, al barri del Farró.
El nou espai, ubicat a l'antiga casa de l'astrònom Josep Comas i Solà, que la va llegar a la ciutat,
ha obert les seves portes al públic el 2 de novembre de 2017. Com a centre cívic, té dos
projectes singulars: la divulgació científica i l'art tèxtil. La seva gestió és externalitzada i
incorpora la participació de l’Associació d’Entitats de de Vil·la Urània en les diferents Comissions
de gestió del centre. El nou equipament es configura com un espai de cultura amb caràcter
intergeneracional, amb programació participativa i oberta a tothom. A banda del centre cívic,
s’hi troba un Espai Familiar de 0 a 3 anys i un casal Infantil per a infants de 4 a 12 anys.
És important remarcar l'habilitació d'un espai expositiu dedicat a Josep Comas i Solà, al soterrani
de l’antiga casa de l’astrònom, on el visitant hi pot trobar peces relacionades amb el món de
l’astronomia i fotografies de la vida de Comas i Solà.
(Més informació sobre el nou edifici a la pàgina 67)
Sens dubte, allò que caracteritza de manera principal els centres cívics és la seva intensa
activitat: cursos, tallers i una àmplia i variada oferta cultural de qualitat, pensada per a tots els
públics i interessos: música, fotografia, cinema, ciència, tecnologia, teatre...
Aquest resum de l’activitat realitzada pels Centres Cívics durant el mandat posa de manifest
aquesta continuada activitat:
2015
Tipus
d'activitat
Tallers
Activitats
Cessions
d'espai

2016

2017

2018

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

887
1.020
2.140

11.431
30.749
25.507

507
928
2.291

6.098
50.117
31.923

712
1.227
3.271

8.994
63.002
71.997

884
1.378
3.323

10.707
50.763
58.741

3.726

88.138

5.210

143.993

5.585

120.211

4.047

67.687
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I també:
Durant el present mandat, els centres cívics, casals de barri i de gent gran han estat objecte
d'un programa d'inversions impulsat pel Districte que ha permès la millora gradual de les seves
instal·lacions, en temes com la millora de l'accessibilitat, l'eficiència energètica o la millora dels
seus equipaments. Els espais que s'han beneficiat d'aquest programa han estat els centres
cívics Casa Orlandai, Vallvidrera-Vázquez Montalbán, L'Elèctric, Vil·la Florida, Sarrià, el casal de
Can Fàbregas i Casa Sagnier.
També cal remarcar l'habilitació d'aules ambientals als centres cívics Vallvidrera-Vázquez
Montalbán i Vil·la Urània. L’aula del Centre Cívic Vallvidrera desenvolupa una programació
relacionada amb l’agricultura urbana i de proximitat, mentre que l’aula de Vil·la Urània té una
visió més propera a la divulgació mediambiental. Les dues aules programen la seva activitat en
el marc de la programació del centre cívic.
Biblioteques
Les biblioteques són un altre dels espais aglutinadors d'activitat cultural als barris. El districte
compta amb tres equipaments de la xarxa de biblioteques de la ciutat: la biblioteca CollserolaJosep Miracle, la biblioteca Clarà i la biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall.
Les dades de visitants, activitats de Districte i visitants a aquestes activitats de Districte són les
següents:

2015
2016
2017
2018

Collserola-Josep Miracle
Visites
Núm.
Núm.
activitats assistents
28.317
6
272
29.325
13
463
26.581
32
1.343
27.309
34
998

Visites
84.444
77.774
70.796
70.243

Clarà
Núm.
activitats
11
21
36
43

Sant Gervasi-Joan Maragall
Visites
Núm.
Núm.
activitats assistents
230.954
17
734
231.137
30
1.190
206.151
57
2.407
239.832
76
2.518

Núm.
assistents
394
499
892
876

Casals de Barri
Els Districte compta amb dos Casals de Barri, que complementen l'oferta sociocultural dels
barris; són el Casal de Barri de Can Rectoret i Casal de Barri Espai Putxet.
2015

2016

2017

2018

Tipus
d'activitat
Tallers

Activitats

Assistents

Activitats

Assistents

Activitats

Assistents

Activitats

Assistents

69

762

45

503

43

458

71

531

Activitats

109

3.537

89

2.956

172

5.269

210

5.388

Cessions
d'espai

149

2.086

268

3.057

215

5.727

258

3.907

327

6.385

402

6.516

430

11.454

539

9.826
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Un equipament singular del Districte és el Dipòsit del Rei Martí. Es tracta d'un espai únic
recuperat, d'uns 600 m2, al qual se li ha començat a donar ús al llarg d'aquest mandat. El Dipòsit
del Rei Martí ha anat acollint diverses activitats, principalment de caràcter cultural, com ara
exposicions, mostres i rodatges d’entrevistes. També s’hi han dut a terme diverses activitats
organitzades pel Districte, adreçades al públic escolar. Aquestes activitats es detallen en el
següent llistat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juny 2016: Presentació de les guies culturals del Districte
Març 2017: Activitat FEM matemàtiques de l’alumnat de 2n d’ESO
Juny 2017: Sopar de Festa Major de l’AVV de Bellesguard
Juliol-setembre 2017: Exposició Full Contact (Escola d’Arquitectura de la Universitat
Internacional de Catalunya). Mostra de treballs de fi de grau.
Octubre 2017: Acte de lliurament dels premis de l’AJAC (Associació de Joves Arquitectes
de Catalunya). En el marc de l’Open House 2017
Octubre 2017: 48 h Open House Barcelona. El Dipòsit obre els dos dies del cap de
setmana: dissabte a la tarda i diumenge al matí
Gener 2018: Rodatge de dues entrevistes per a un nou programa de TV sobre salut
Gener 2018: Rodatge d’una entrevista per a un programa cultural de TVE
Febrer-març 2018: Exposició dels Tallers Verticals de l’Escola d’Arquitectura de la
Universitat Internacional de Catalunya
Març 2018: Pregó dels Infants
Març 2018: FEM Matemàtiques i FEM Matemàtiques (ESO)
Juny-juliol 2018: En Residència (ICUB – Escola Costa i Llobera)
Juliol 2018: Presentació de la tesi ”BCN Oculta” (COAC-Rosina Vinyes)
Setembre 2018: Pla de formació del Centre de Recursos Pedagògics Sarrià-Sant Gervasi
Setembre 2018: Exposició de formes matemàtiques, en el marc de la Nit dels
Investigadors
Octubre 2018: Open House Barcelona
Octubre-novembre 2018: Gravacions per a un programa de TV3
Novembre 2018: Circuit científic de Medi Ambient CRP
Desembre 2018: L’Incís Films, rodatge de diverses entrevistes a activistes socials.
Desembre 2018: Cessió de l'espai per al dejuni en suport als presos polítics.

El mes de desembre de 2018 l'espai ha quedat inclòs en el grup d'equipaments reservats per fer
front a una possible activació de l'operació fred.
Altres equipaments del Districte també han estat objecte de treball. Can Ponsic, actual seu de la
Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana, quedarà a disposició de la ciutat com a equipament,
d'acord amb el llegat del seu propietari en cedir-lo al Districte, un cop tots els grups polítics del
Consell Plenari han arribat a un acord d'intencions per a la futura ubicació de la UT5. El govern
municipal també ha cedit el solar per a la futura nova seu dels Mossos d'Esquadra. Per altra
banda, en aquest mandat s'han posat les bases de dos futurs equipaments, el Mercat de
Vallvidrera i el futur equipament de la plaça de Sarrià, que incorporarà una biblioteca i els
serveis tècnics del Districte.
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Encara en relació a aquest tema, és important tenir present l'elaboració, al llarg del mandat, del
Pla d'Equipaments del Districte, una eina de planificació global que recull les necessitats i
disponibilitats del territori en matèria d’equipaments. El Pla d’equipaments analitza la situació
actual dels equipaments del districte, fa un treball de prospectiva, a partir d’unes hipòtesis
demogràfiques, i analitza les obligatorietats de prestació de servei i els estàndards disponibles.
El Pla d'equipaments permet, en definitiva, disposar d'una fotografia de l'estat dels equipaments
del Districte, de les necessitats de nous equipaments detectades i de les possibilitats
d'adequació dels ja existents.

28

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Informe de gestió 2015-2019

2.9.- PROGRAMA DE GENT GRAN
La principal novetat d'aquest mandat pel que fa a l'atenció a la gent gran ha estat, sens dubte, la
finalització de les obres i la posada en marxa del Casal de Gent Gran de Sant Ildefons, al carrer
Marià Cubí, que ha passat a ser un equipament de gestió municipal. Les obres han consistit en
l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent de casals de gent gran municipals; s'han
redistribuït els espais interiors i s'ha afavorit l'entrada de llum natural. El nou equipament, amb
una capacitat per a 170 persones, ha ampliat el seu horari d'obertura i les activitats que ofereix
a la gent gran del barri. L'espai es gestionat per Sintagmia, igual que els altres casals de gent
gran del districte.
Per altra banda, els equipaments dedicats a la gent gran (els casals de gent gran de Can Castelló
i Can Fàbregas) han seguit durant el mandat oferint un munt de serveis i activitats a la gent
gran: tallers d'activitat física, aules dinàmiques, jocs de taula, idiomes, arts, informàtica,
sortides, viatges, festes, xerrades, grups de treball o voluntariat són només algunes de les
moltes possibilitats que ofereixen aquests espais:
Can Castelló

2015

2016

2017

2018

Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

275
4.025
38
4.291
8.629

164
2.493
41
2.404
5.102

283
3.892
64
2.234
6.473

275
3.753
93
1.912
6.033

Can Fàbregas

2015

2016

2017

2018

Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

248
3.347
68
2.041
5.704

164
2.194
84
5.212
7.654

281
3.316
85
2.650
6.332

288
3.376
80
2.292
6.036

Activitats conjuntes de
Districte

2015

2016

2017

2018

-

-

27
1.151
1.178

25
1.073
1.098

Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

Casal Sant Ildefons
Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

2015

2016

2017

2018

-

-

-

31
324
24
548
927

29

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Informe de gestió 2015-2019

El Projecte Radars, la xarxa de prevenció i d’acció comunitària, s'ha ampliat durant el mandat als
barris de Sarrià, les Tres Torres, Sant Gervasi-La Bonanova i el Putxet i el Farró, que s'afegeixen
al barri de Sant Gervasi-Galvany, on ja es venia duent a terme. És important tenir en compte que
un alt percentatge de la població que viu sola al Districte té més de 65 anys. Aquest projecte
permet detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i pal·liar la soledat no
volguda i les conseqüències negatives de la soledat de les persones grans, a través de la
vinculació amb la seva comunitat.
A nivell institucional, cal remarcar l'existència de la Taula de Gent Gran del Districte, l'òrgan
consultiu i de participació creat per tractar temes que interessen a la gent gran del districte.
Una proposta d'un gran interès enfocada a la gent gran és la dels habitatges amb serveis
destinats a persones grans. L'any 2018 s'ha inaugurat una promoció de 44 habitatges
dotacionals al carrer de Vista Bella, a la Bonanova, promoguda per l’Institut Municipal de
l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). Són pisos dotats amb serveis que donen
suport general i social a les persones que hi viuen, totes més grans de 65 anys, i amb plena
autonomia. Aquests tipus d’edificis es dissenyen amb espais comuns perquè les persones que hi
viuen puguin desenvolupar activitats en grup i amb la idea que mantinguin la seva autonomia el
màxim de temps possible. Els pisos tenen una superfície d’uns 40 m2 i estan equipats amb
alarmes centralitzades, sales comunitàries d’esbarjo, zona de bugaderia i d’autoservei,
consergeria, neteja d'espais comuns, serveis de suport social i personal, manteniment dels
habitatges, etc.
Una de les iniciatives relacionades amb les persones grans més recents ha estat el projecte
Generaccions, una prova pilot que es duu a terme a la zona d'influència del CAP Sarrià, que
pretén ser una acció comunitària a Sarrià-Sant Gervasi en què col·laboren l’entorn social
(residències geriàtriques), l’educatiu (escoles) i el sanitari (CAP). Consisteix en l’organització
d’una visita setmanal a una residència geriàtrica, seguint una metodologia sistematitzada, per
part dels alumnes de 4t i 6è de primària i 2n, 3r i 4t d’ESO de les escoles participants. Per als
residents, la visita de l’alumnat té un gran impacte emocional i millora el seu estat de salut tant
físic i psicològic, alhora que tenen l’oportunitat d’aportar la seva saviesa i la seva experiència per
enriquir l’educació de l’alumat. Alhora, l’alumnat pren consciència de la realitat de la gent gran:
en una societat cada vegada més envellida, els futurs ciutadans han d’estar més sensibilitzats
envers aquest col·lectiu. En aquest sentit, el projecte busca que els i les alumnes esdevinguin
ciutadans crítics i compromesos, i que participin i s’impliquin en la millora de la societat en què
viuen.
I també:
Un altre pol d'activitat en relació als veïns de més edat del districte han estat els diversos
programes, que en ocasions s'han dut a la pràctica comptant amb la col·laboració d'entitats i
equipaments del Districte. És el cas d'“El Teatre amb i per a la Gent Gran”, un projecte del
Districte coliderat amb el Teatre de Sarrià, que ofereix espectacles escènics a les persones
grans usuàries de les residències properes al teatre i del projecte Radars de Sarrià i SantGervasi i a les persones grans del barri que es troben en situació de vulnerabilitat i/o sense
suport familiar.
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També cal tenir present el projecte Donants de memòria, una iniciativa de promoció de la
gent gran i de recuperació de la memòria oral dels barris, a partir de tallers en què la gent
gran, a través dels seus coneixements i records, contribueix a la recuperació de la memòria
oral dels seus barris. Altres projectes desenvolupats al llarg d'aquest mandat han estat el
documental d'història de Sant Gervasi i el projecte de memòria de les Tres Torres.
Un dels actes anuals més emotius és el tradicional homenatge que el Districte fa a les
persones centenàries. Les persones homenatjades estan acompanyades de les seves famílies,
veïns i amics. L'acte d'homenatge serveix per recordar i relatar fragments de la vida de les
persones homenatjades, normalment àvies. L’acte finalitza amb el tradicional pastís
d’aniversari i el lliurament d'obsequis.
L'any 2018 s'ha celebrat la Primera Jornada per a la Gent Gran a la Casa Sant Felip Neri, amb
l'objectiu de donar a conèixer l'espai al veïnat i promoure l'ocupació i la millora de la xarxa
relacional de les persones grans.
Finalment, val la pena destacar el programa municipal Vincles, un projecte d'innovació social
que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu
benestar a través d'una aplicació instal·lada en una tauleta, i que ja té els seus primers usuaris
al districte.
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2.10.- PROGRAMA DE FEMINISMES I LGTBI
La lluita contra el sexisme i les desigualtats de gènere han estat una prioritat al llarg del mandat.
El programa de feminismes ha treballat des de diverses àrees per tal d'afavorir la igualtat de
drets, defensar els drets polítics, econòmics i socials de totes les dones i prevenir la xacra de les
violències que les afecten.
Aquest aspecte, precisament, ha estat un dels que han estat objecte d'una major atenció. El
Circuit contra la violència vers les dones ha servit com a espai per compartir projectes i accions
destacades dels diferents serveis que en formen part (els Centres d'Atenció Primària del
districte, els Centres de Serveis Socials, diversos centres hospitalaris, cossos policials, i el PIAD
del districte, entre d'altres).
Un altre punt d'atenció prioritari ha estat la realització d'activitats antiassetjament a les festes
majors de Vallvidrera i de Sarrià: s'han fet sessions formatives adreçades a les entitats
organitzadores de les festes majors, s'ha distribuït material de difusió, i s'ha instal·lat un stand
informatiu en alguns esdeveniments. També s'han realitzat protocols d’actuació contra les
agressions masclistes.
La celebració del 8 de març és un dels eixos centrals del programa de Feminismes del Districte.
En commemoració del Dia Internacional de les Dones, se celebra l'acte de lliurament de la
Medalla de la dona del Districte, organitzat en col·laboració amb el Consell de les Dones del
Districte. Les guanyadores de la medalla han estat Rosa Maria Oliu (2016) i Maria Rosa Llorens
Tortosa (2017). L'any 2018 la Medalla no s'ha lliurat, ja que la candidatura presentada finalment
es va retirar.
Seguint amb els reconeixements, l'any 2018 l’entitat sarrianenca Dones Fem ha rebut una de les
25 Medalles d’Honor que atorga l’Ajuntament a persones i entitats per la seva implicació en la
vida cultural, educativa i associativa de la ciutat, a proposta del Districte. Dones Fem, entitat
nascuda fa 15 anys a Sarrià, organitza exposicions, debats i activitats culturals, com visites a
museus.
I encara en aquest àmbit, una iniciativa del Consell de Dones de Sarrià-Sant Gervasi ha permès
que quatre espais públics del districte comptin amb noms de dona, una mesura per fer visible i
reconèixer el paper de la dona en la societat. Al llarg dels propers mesos s'aniran adequant els
nous espais, que són els Jardins de Maria Carbonell i Mumbrú, la plaça de Carme i Enriqueta
Soriano i Tresserra, la placeta d’Angelina Alòs i Tormo i la plaça de Maria Luisa Granero.
A nivell institucional, cal tenir present l'impuls a dues iniciatives de lluita contra la feminització
de la pobresa i la precarietat que han tingut el seu reflex en sengles mesures de govern. La
primera ha estat l'ampliació del PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones), que ha permès
ampliar i millorar els serveis de sensibilització i foment de xarxes des del treball comunitari que
proporciona. La segona, engegada en el marc de mesura de govern per a la democratització de
la cura (2017-2020) i de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a
Barcelona (2016-2024), ambdues impulsades per la Regidoria de Feminismes i LGTBI, ha consistit
en la realització de sessions informatives i l'habilitació d'uns punts mòbils a la via pública perquè
les treballadores domèstiques i les persones que treballen en el sector de les cures personals
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puguin rebre informació i orientació sobre els seus drets laborals. D'aquesta manera es pretén
arribar a aquestes treballadores que molt sovint no coneixen els seus drets ni tenen temps lliure
per anar-se a informar. En paral·lel, s'ha editat la guia "Cuidem de qui ens cuida, és de justícia",
que vol acompanyar la ciutadania en les responsabilitats i els passos a seguir per contractar
persones de provisió de cures i suport a la llar, amb l'objectiu de donar resposta a la
precarització del sector.
Finalment, cal esmentar que el Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha incorporat una persona a
temps parcial com a referent de transversalitat de gènere, encarregada de vetllar per l’aplicació
d’aquesta perspectiva en tots els àmbits i direccions. L'Ajuntament creu que la institució ha de
ser pionera en la incorporació de la mirada en clau de gènere, començant perquè aquesta tingui
incidència en totes les polítiques públiques.
I també:
Altres activitats que s'han celebrat han estat les exposicions Dones en Moviment, organitzada
pel Comissionat de Memòria Històrica de l’Ajuntament, i Dones de Medalla, a càrrec del
Consell de Dones del Districte, en commemoració del 20è aniversari del guardó de la Medalla
de Dona del Districte.
En l'àmbit cultural també cal remarcar les quatre edicions que ja s'han celebrat del Cicle de
música Dones i compositores que se celebra al Teatre de Sarrià, amb l'objectiu de reivindicar i
fer visible el talent femení en el món de la música.
Una altra data important en el calendari és el 25 de novembre, Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència de gènere. Des del Districte s'implica els equipaments (centres
cívics, casals de barri i biblioteques) perquè programin activitats en commemoració
d'aquestes dates: representacions teatrals adreçades al públic jove, xerrades, sessions de
conta-contes, etc.
Per altra banda, cal recordar que el Districte s’ha adherit a la commemoració de Dia
Internacional contra la LGTBIfòbia, instal·lant la bandera ensenya del col·lectiu LGTBI al balcó
de la seu.
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2.11.- PROGRAMA D'INFÀNCIA
El districte compta amb tres espais amb dedicació a l’etapa infantil: l'Espai Familiar El Petit Drac,
el Casal Infantil i Espai Familiar de Vil·la Urània (abans de 2018, a Casa Sagnier) i l'Espai Infantil El
Parc. En paral·lel, la resta d'equipaments del Districte (centres cívics, biblioteques i casals de
barri, entre d'altres) inclouen programació adreçada als públics infantil i familiar.
Assistents (infants)
Espai Familiar El Petit Drac
Joc i relació
Espai nadó
Taller familiar
Casal d'estiu

2015
165
11
16
35
227

2016
140
5
26
30
201

2017
159
17
24
34
234

2018
786
61
34
37
918

Assistents (infants)
Casal infantil i Espai familiar a Casa Sagnier /
Vil·la Urània

2015

2016

2017

2018

La Saleta
La Saleta (tallers familiars)
Casal infantil
Diverdivendres
Altres dinamitzacions
Tallers
Grup Criança
Casal d'estiu

2.342
406
180
2.928

1761
1065
2.826

1028
372
2708
682
188
4.978

513
159
133
511
1196
146
2.658

Casal infantil El Parc (Centre Cívic Sarrià)

2015

2016

2017

2018

-

-

352
625
977

1211
405
1.616

Tallers
Activitats
Activitats amb escoles

Per altra banda, el programa d'atenció a la infància del Districte es vehicula en bona mesura a
través de Xarxa d’Infància i Adolescència de Sarrià-Sant Gervasi, impulsada l'any 2006 per
professionals de diferents serveis públics que treballen al districte amb la infància i
l’adolescència, amb l’objectiu de potenciar una dinàmica de treball en xarxa en l'atenció a les
famílies i menors, i de facilitar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques. La Comissió Tècnica
es reuneix de manera periòdica per fer seguiment del projecte i tractar de manera temàtica
diferents problemàtiques. La xarxa està integrada per representants dels diferents equips que
treballen en el districte: el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sarrià-Sant Gervasi
(CSMIJ), l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), l'Equip d'Assessorament i
Orientació Psicopedagògica (EAP), el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
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(CDIAP), la Xarxa de Centres Educatius Públics de Sarrià-Sant Gervasi, els Centres de Serveis
Socials de Sarrià-Sant Gervasi, les escoles bressol municipals del territori, les Àrees Bàsiques de
Salut i els tècnics del Districte.
I també:
Una de les activitats infantils en què col·labora el Districte és el Pregó dels Infants a les Festes
de Santa Eulàlia, un programa educatiu que fomenta els drets dels infants i el seu
reconeixement com a ciutadans de ple dret, tal i com recull la Convenció dels Drets dels Infants,
i en què participen alumnes de diverses escoles del Districte.
També cal destacar l'organització d'activitats infantils i familiars durant les vacances de Nadal
al recuperat espai de la Llosa de Sarrià, que han comptat amb la col·laboració de diverses
entitats i associacions, que han organitzat nombroses activitats: tallers, exposicions,
espectacles, jocs i mostres de cultura popular, entre d'altres.
També és important tenir en compte que la xarxa d'equipaments infantils del districte inclou sis
escoles bressol municipals, gestionades per l'Institut Municipal d'Educació: Can Canet, Can
Caralleu, El Putxet, El Tramvia Blau, La Puput i L'Oreneta.
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2.12.- PROGRAMA DE JOVENTUT
La principal novetat que ha tingut lloc al llarg del mandat ha estat la conversió de l'antic Centre
Cívic Casa Sagnier en un espai exclusiu per a joves, l'Espai Jove Casa Sagnier. El 31 de desembre
de 2016 va finalitzar el contracte de concessió de serveis públics del Centre Cívic Casa Sagnier,
que incloïa el Casal Infantil, el Casal de Joves i el Punt d’Informació Juvenil del Districte de SarriàSant Gervasi. La construcció del nou equipament Vil·la Urània, molt proper a Casa Sagnier, va
permetre donar compliment a la previsió d'un equipament per a joves en aquest àmbit,
plantejada en el Pla d’Equipaments Juvenils 2008-2015.
D'aquesta manera el jovent del districte disposa de més espai i més ben condicionat, cosa que
ha permès ampliar la franja horària d’obertura, que ara és de les 10 a les 22 h. També hem
ampliat el nombre de professionals dedicats a treballar per a les entitats juvenils i per al propi
jovent.
A l’oferta habitual del centre, que inclou els tallers de guitarra, robòtica, impressió 3D, el Punt
d’informació Juvenil, el servei educatiu i psicològic ‘Aquí T’escoltem’, l’Espai de Trobada amb el
seu futbolí, les sales d’assaig per a teatre i dansa, i d’altres activitats, ara s’hi afegeixen una sala
d’estudi oberta tot el dia, un espai de trobada renovat, una aula multimèdia, un servei
d’assessorament laboral, un espai de coworking i nous tallers. L’espai també està pensat per
assessorar les entitats juvenils del districte i a més aquestes poden utilitzar-lo per guardar
material o utilitzar algun dels serveis que s’ofereixen. També s'han incrementat les hores de
cessió a algunes de les entitats juvenils que treballen al centre.
Algunes de les activitats més concorregudes pel jovent del districte són la TRAS (la Trobada de
Representants de Secundària), les batalles de galls i el projecte Rapeja contra el racisme, les
Jornades de jocs de taula, la Nit d'ànimes, el Projecte Ràdio o el graffitti. També val la pena
remarcar d'una manera molt especial la celebració del primer Novembre feminista, que ha
inclòs l'exposició 'Tres voltes rebel', tallers, teatre, performances i passis de curts.
L'activitat al Punt d'Informació Juvenil ha estat constant. L'any 2018, per exemple, els serveis
exclusius per a joves que ha prestat el PIJ han estat els següents:
Usos PiJ (persones que han fet consultes, activitats, etc.):
Nombre d'activitats:
Usuaris/àries activitats:
Consultes presencials:
Consultes per correu electrònic:
Consultes telefòniques:
Assessories (laborals, mobilitat, impulsores):
Carnets Tramitats

6.514
144
3.841
802
146
112
111
64

A banda d’aquest espai exclusiu per a joves, la resta de centres cívics del Districte també
treballen específicament amb programació destinada a aquest col·lectiu: el Centre Cívic Sarrià,
que disposa de bucs d’assaig, Vallvidrera-Vázquez Montalban, l’Elèctric, Casa Orlandai, Vil·la
Florida i Can Castelló.
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Un altre espai en què els joves eren protagonistes era l'Ateneu de Sarrià, que ocupava una
caseta del carrer de l'Hort de la Vila que va ser incendiada el mes de març de 2018. Des del
Districte s'estan estudiant les diverses alternatives que s'obren pel que fa als possibles futurs
usos de l'espai, incloent algunes trobades amb representants del teixit associatiu i juvenil del
barri, per determinar de manera conjunta quin futur cal donar a l'espai.
El mes d'abril de 2018 s'ha iniciat el projecte pilot de cooperativa de joves de Sarrià-Sant
Gervasi, realitzat en el marc d’un acord entre CITIES (Centre Internacional de Transferència de
Coneixement i Iniciatives Innovadores en Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona) i la
Fabrique Entrepreneuriale, l'organisme que ha dissenyat i implementat aquest projecte al
Quebec i la transferit també a França. A Barcelona, el projecte s’ha realitzat conjuntament amb
Barcelona Activa, com un projecte formatiu vivencial en què s’ha format a un grup de joves en el
cooperativisme i l’economia social, mitjançant la creació per part dels participants de la seva
pròpia cooperativa i la seva presentació en públic. Després d'un treball previ de selecció dels
participants, de conceptualització de la cooperativa i de formació dels participants en temes
d’economia social i cooperativisme, finalment el desembre de 2018 s’ha presentat la
cooperativa Recooperem, com a resultat final de tot el projecte.
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2.13.- PROGRAMA DE CULTURA
Les activitats culturals, en les seves diverses manifestacions, tenen un gran arrelament a SarriàSant Gervasi, com ho posen de manifest les diverses entitats culturals del Districte, algunes
d'elles centenàries, o l'èxit de públic que tenen les activitats que se celebren als seus carrers i
places i als seus equipaments i espais culturals.
Òpera en Ruta és el projecte de divulgació de l'òpera que se celebra des del 2012 en diversos
equipaments del Districte, que de mica en mica s'ha anat estenent a altres espais de la ciutat, i
que compta amb la participació, entre d'altres, de les biblioteques Clarà, Collserola-Josep
Miracle i Sant Gervasi-Joan Maragall, el Casal de Barri Espai Putxet, el Casal de gent Gran Can
Fàbregas, els centres cívics Can Castelló, Casa Orlandai, Pere Pruna, Sarrià, Vallvidrera-Vázquez
Montalbán i Vil·la Florida i entitats privades com la Casa de l’Espiritualitat Sant Felip Neri i el
Teatre de Sarrià.
La Primavera coral, coorganitzada amb el Centre Cívic Pere Pruna, ha comptat amb la
participació de més d'una vintena de corals del Districte, com la Coral La Pau, la Coral Collserola,
el Cor Vil·la Florida, la Coral Espai, el Cor de l’Elèctric, el Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc o corals
infantils com el Cor Infantil Tesel·la, el Cor Infantil de l’Arc Can Ponsic i el Cor Infantil
l’Esquellerinc.
En un districte amb un patrimoni literari tan ric com el nostre, les Rutes literàries ens han
acostat al pas per Sarrià-Sant Gervasi de poetes i novel·listes com Joan Brossa, Jaime Gil de
Biedma, José Agustín Goytisolo, Joan Perucho, Carmen Laforet, Carles Riba i Clementina Arderiu,
Josep Maria de Sagarra, Josep Carner o, evidentment, Mercè Rodoreda i J.V. Foix. També en
l'àmbit literari, cal tenir present la celebració cada any dels Jocs Florals de Sarrià-Sant Gervasi.
Dins del programa d’Ecologia Urbana Música als Parcs el districte col·labora en la realització de
diversos concerts. Els espais més habituals han estat el Turó Parc, els Jardins del Turó del Putxet,
el Pantà de Vallvidrera i els Jardins de la Tamarita, amb els jardins de la Fundació Muñoz i
Ramonet com a incorporació més recent.
Tot i que pertany administrativament a Les Corts, el Monestir de Pedralbes manté una estreta
relació amb el barri de Sarrià. El monestir acull regularment una àmplia oferta cultural: recitals,
concerts, representacions de teatre, conferències...
Una de les activitats culturals més recents és el Concurs de Punts de llibre que se celebra per
Sant Jordi. Els originals rebuts s'exposen al vestíbul de la Seu del districte, i dels dissenys
seleccionats se n’ha fet un tiratge de 1.500 exemplars de cada un que han estat obsequiats als
clients i usuaris de les llibreries i biblioteques del districte amb motiu del Dia del llibre.
Els anys temàtics són una bona ocasió per aprofundir en determinats aspectes de la vida
cultural. L'any 2017 s'ha celebrat l'Any Olga Sacharoff, l’artista russa que va residir al barri del
Putxet fins la seva mort el 1967. Entre altres activitats, s'ha col·locat una placa commemorativa
al carrer Manacor, 3 on va residir, i s’ha realitzat una petita exposició dedicada a l’artista que ha
itinerat per diversos equipaments del Districte. Altres commemoracions que s'han celebrat en
aquest mandat han estat els actes d’homenatge a Pau Casals, al Turó Parc, a Jacint Verdaguer a
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Vil·la Joana i J.V. Foix, amb la descoberta d'una placa al carrer Setantí, on va viure el poeta
sarrianenc fins a la seva mort.
L’escriptora i activista Isabel Núñez, morta prematurament l'any 2012, té una placa
commemorativa al carrer Arimon número 7, l’espai on hi ha el ginjoler bicentenari que va
defensar durant molt de temps i que va plasmar al seu llibre "La plaza del azufaito". La placa es
va inaugurar durant un emotiu acte d’homenatge que va comptar amb la presència de
l’alcaldessa Ada Colau.
L’antic Jardí de Can Serrahima també ha estat l'escenari d'un altre homenatge, en aquest cas al
Club Junior, que va néixer ara ha fet cent anys en aquest espai. Actualment el Club Junior 1917
té la seu a Sant Cugat i compta amb diverses seccions esportives i socials.
El Turó Parc, després d'haver estat alguns mesos en obres, ha recuperat l'antic teatret, que a
partir de l'any 2018 ha iniciat una programació regular d'espectacles de titelles, que s'afegeix als
altres actes que s'hi organitzen, com el cicle de Música als Parcs o els recitals de poesia al Turó
Parc.
La Seu del districte ha acollit, cada any, l’acte institucional per a commemorar l’11 de setembre,
normalment amb actuacions de formacions musicals. Per altra banda, els alumnes de l’Escola
Municipal de Música Can Ponsic han celebrat cada Nadal el tradicional concert de Nadal a la
plaça del Consell de la Vila.
I també:
El Districte ha col·laborat en diverses activitats organitzades al Teatre de Sarrià. Cal destacar
els concerts de Toti Soler, les cantautores Judit Neddemann i Mariona Segarra, i la celebració
del cicle Dones i compositores. El Teatre també ha acollit un concert solidari de Paco Ibáñez
en benefici de la Casa d’acollida La Source du Bonheur de Ziguinchor de la Fundació Babel,
que acull 11 nens i nenes orfes i d’entre 4 i 15 anys.
Una de les activitats més tradicionals a Sarrià són els Tallers oberts dels artistes de Sarrià,
que l'any 2017 han arribat a la seva 15a edició. Durant uns dies, diversos artistes de Sarrià
obren els seus tallers al públic per a donar a conèixer els seus espais de creació.
Altres equipaments que han acollit activitats culturals singulars han estat Vil·la Urània (IV
Mostra de Teatre Amateur), el jardins de la Casa Muñoz Ramonet, que han estrenat aquest
mandat una programació cultural adreçada al públic general i familiar, o la biblioteca Sant
Gervasi-Joan Maragall, que acull des de l'any 2016 el festival Bibliocurts, que ofereix
projeccions de curtmetratges en competició, tallers i activitats per a joves i nens.
El Districte també col·labora amb la Trobada d'Il·lustradors que organitza la llibreria A peu de
pàgina, que l'any 2018 ha arribat a la seva vuitena edició.
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2.14.- PROGRAMA D'EDUCACIÓ
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb una major concentració escolar de
Barcelona. Prop de 40.000 alumnes (a banda dels estudiants universitaris) travessen el nostre
territori a diari per acudir als seus 73 centres escolars. D'acord amb aquest fet, tot allò que té a
veure amb l'educació és un dels àmbits centrals de l'actuació del Districte.
El Consell Escolar del Districte representa la Comunitat Educativa de Sarrià-Sant Gervasi i està
integrat per 48 membres representants dels diferents sectors: famílies, direccions i titulars de
centres educatius, PAS, alumnat i administració educativa, així com altres entitats vinculades al
sector. En les seves sessions es presenten projectes, s'estudien propostes i es debaten temes
d'actualitat, sempre en relació a l'educació al Districte.
Per altra banda, el Districte participa en diversos programes i activitats de caire educatiu:
Camins Escolars, a partir del Llibre Blanc de la mobilitat i accessibilitat als entorns escolars, un
treball aprovat pel Plenari del Consell Escolar del Districte, com una eina que inclou un conjunt
de mesures tècniques i pedagògiques enfocades a la millora de l'adequació de les zones
escolars. Actualment, el Districte compta una vintena de centres educatius que disposen
d’aquests itineraris segurs per als escolars. Aquest mandat s'han inaugurat els camins escolars
de l'Institut Menéndez Pelayo i les escoles Poeta Foix, Dolors Monserdà-Santapau, Nausica i
l'escola bressol L’Oreneta.
També en relació a la mobilitat, el projecte KanGo! promou la mobilitat escolar sostenible.
S’ofereix a les famílies de les escoles del Districte per tal de promoure que els infants, a partir de
3r de primària, puguin anar sols en transport públic a l’escola en lloc d’acompanyar-los en
vehicle privat. En aquest sentit es facilita informació sobre l’arribada dels nens i nenes al centre
educatiu i a la parada del bus o estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
mitjançant una plataforma informatitzada que transmet un missatge a les famílies quan els
infants passen una targeta que se’ls hi facilita pel dispositiu informàtic. Al llarg del mandat s'ha
anat incrementant el nombre d'escoles participants, que ja han arribat a ser 25. L'any 2018 el
projecte ha estat reconegut amb el Premi Barcelona Innovació Educativa.
Un projecte de treball amb els nois i noies que s'ha seguit consolidant durant l'actual mandat ha
estat el de l'Audiència Pública als nois i noies, que permet l'alumnat d'ESO treballar i reflexionar
al voltant de diferents temes, com la participació dels joves en la política i els drets de la
ciutadania, la seguretat i la ciutat, "Barcelona, ciutat refugi" o el rol que ha de tenir el Parc
Zoològic de la ciutat.
No podem oblidar la Festa dels Sentits, que ja ha arribat a les 18 edicions. Es tracta d'una
activitat de dinamització educativa i d’inclusió organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de
Sarrià-Sant Gervasi i el Districte. Hi participen alumnes de diverses escoles del Districte, incloenthi escoles d’educació especial de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts. La festa representa una molt
bona ocasió per afavorir l’intercanvi d’experiències i l’enriquiment mutu, a través de
l'experimentació de les sensacions que aporten els sentits.
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El projecte de robòtica educativa Torneig First Lego League, de foment de les vocacions
científiques entre l’alumnat de les escoles del districte, s’organitza amb la col·laboració de
l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i la Fundació Scientia i ja ha arribat a la dotzena
edició, amb la participació de diverses escoles i instituts del districte.
Fem Matemàtiques és una activitat que té la finalitat de contribuir a desenvolupar la
competència matemàtica en tot l'alumnat de sisè de Primària i primer i segon d’ESO. Hi
participen també diverses escoles del districte, i l'acte de lliurament de diplomes de participació
a l’alumnat es realitza al Dipòsit del Rei Martí.
I també:
El Districte també ha col·laborat en altres projectes educatius d'interès, com Generaccions
(veure pàgina 28), els premis ‘El menjar no es llença’, en col·laboració amb l'entitat
Espigoladors, l'estudi Breathe, que ha estat presentat en el Consell Escolar del Districte, la
Marató de la lectura de les escoles de Sarrià-Sant Gervasi, els Jocs Florals Escolars, la festa
de Santa Cecília, els Patis Oberts a les escoles Poeta Foix, Dolors Monserdà-Santapau, Nabí i
l'Institut Menéndez y Pelayo o el projecte El Comerç i les Escoles.
També és important remarcar l'esforç que al llarg del mandat s'ha estat fent des de
l'Ajuntament per poder augmentar les beques menjador i els ajuts a la compra de llibres
escolars.
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2.15.- PROGRAMA D'ESPORTS
El Districte gestiona de manera exclusiva un equipament esportiu, el Camp de futbol de
Vallvidrera; per altra banda, al territori de Sarrià-Sant Gervasi hi ha quatre equipaments
esportius dependents de l’Institut Barcelona Esports: el CEM Can Caralleu, el CEM Putxet i el
CEM Tennis Taula i el CEM d’Esgrima Reina Elisenda. Cadascun d'aquests equipaments té
associades les respectives comissions de seguiment o de gestió.
Pel que fa a les tasques dutes a terme aquest mandat, cal posar en valor l'esforç que s'ha fet i se
segueix fent per anar millorant el camp de futbol de Vallvidrera. L'espai ha estat objecte d'un
projecte que ha permès detectar i avaluar totes les actuacions necessàries, i que permetrà
planificar les intervencions i les inversions que s’hi han de realitzar. El camp de futbol és utilitzat
de manera habitual per una quinzena d'entitats, entre equips i clubs esportius, escoles, entitats,
equipaments i institucions del districte.
Una activitat esportiva destacada que té lloc al llarg de l'any en el Districte són les diverses
curses que organitzen diferents escoles i entitats del Districte. L'any 2018, per exemple, s'han
celebrat un total de 21 curses als carrers del districte i a la zona de muntanya.
Pel que fa als nous equipaments, aquest mandat s'ha inaugurat un espai esportiu de la plaça
Lesseps, on hi havia un solar en desús, que compta amb una cistella de bàsquet i una taula de
tennis taula, i s'han instal·lat màquines i aparells de gimnàstica al remodelat Turó Parc.
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2.16.- PROGRAMA DE SALUT
Un dels aspectes més rellevants en relació a l'àmbit de la salut ha estat la realització i
presentació, durant els anys 2017 i 2018, del diagnòstic de salut en els barris de Sant Gervasi-La
Bonanova i el Putxet. Aquest programa de Salut Comunitària ha estat impulsat pel Grup Motor
de salut comunitària d'El Putxet i Sant Gervasi-La Bonanova. Alguns dels eixos fonamentals
d’aquest diagnòstic són la identificació dels problemes de salut de la població i, d'acord amb
aquesta, l'estudi de l'adequació necessària de serveis, el coneixement dels recursos
institucionals i comunitaris i la col·laboració i el suport en temes relacionats amb la salut a les
entitats de la comunitat. L'any 2019 s'ha presentat l'estudi de salut impulsat pel CAP Sarrià.
També l’any 2019, entre els mesos de març i juny, es durà a terme al Centre Cívic Vil·la Florida la
primera edició de l’Escola de Salut de Gent Gran de Sant Gervasi-La Bonanova i El Putxet.
A nivell institucional cal tenir present l’existència del Consell de Salut, un òrgan participatiu
format per representants dels serveis i les entitats del districte vinculats amb aquesta temàtica.
Cal destacar la nova dinàmica de treball seguida als Consells de salut, en què s'han fet sessions
específiques de temes concrets per arribar a nous públics, diferents dels habituals en els
Consells de Salut, i definir plans de treball de futur. Un exemple és la iniciativa "Cuidem de qui
ens cuida, és de justícia".
I també:
Conveni amb la Fundació Hospital Plató, per al suport a les accions de prevenció, en especial a
les que s'adrecen al col·lectiu de joves i adolescents, en matèria de consum d'alcohol i altres
drogues.
Servei de vigilància i control de plagues (múrids, paneroles, puces...)
Activació, el gener de l’any 2019, del nou servei Konsulta’m, per tal d’atendre les necessitats
de salut mental d’adolescents i joves (14-22 anys).
Realització d’activitats a l’espai públic de promoció de la salut.
Inici dels treballs per a l'elaboració del Mapa d’Actius de Salut, una eina que identifica aquells
recursos (entorns, equipaments, activitats comunitàries, professionals) que aporten salut i
benestar a les persones o els grups d’una comunitat. El mapatge d’actius és un element
fonamental en processos de salut comunitària.
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2.17.- PROGRAMA DE MEMÒRIA HISTÒRICA
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi, donant compliment a allò que estableix la Llei 52/2007, de 26
de desembre, de Memòria Històrica, ha dut a terme la retirada de les plaques franquistes que
encara restaven en molts edificis privats dels carrers i places del districte.
D'acord amb l'inventari realitzat l'any 2015, en el districte de Sarrià-Sant Gervasi hi havia
detectades un total de 229 plaques. El procés de retirada de plaques s'ha iniciat amb la tramesa
de cartes adreçades a les comunitats de propietaris, en les quals s'informava del mandat legal i
de la previsió de procedir a la retirada de les plaques. Les plaques retirades han estat lliurades al
Museu d'Història de Barcelona, excepte en aquells casos en que les comunitats de propietaris
les han reclamades.
Una altra iniciativa rellevant relacionada amb la memòria històrica ha estat l'impuls al canvi de
nom de l'avinguda del Príncep d'Astúries, que des del març de 2019 ha recuperat el nom de
Riera de Cassoles, que era la denominació popular que tenia el torrent que enllaçava la riera de
Vallcarca amb la riera de Sant Miquel, per sobre del qual transcorre aquesta avinguda fronterera
entre els barris de Gràcia i el Farró. Aquest canvi ha estat fruit d'una iniciativa ciutadana
impulsada per la Plataforma Riera de Cassoles. El procés de canvi de nom s'ha fet seguint la nova
normativa de participació aprovada en aquest mandat per l'Ajuntament. Les signatures
recollides (més de 5.000) han estat finalment molt superiors allò que requereix la normativa.
Aquesta ha estat la primera experiència de recollida de signatures d’iniciativa ciutadana
realitzada a l'empara del nou reglament.
La memòria històrica ha estat un dels eixos importants a l'hora de fer divulgació cultural. Una
iniciativa d'una especial rellevància engegat aquest mandat ha estat el Projecte de memòria
històrica sobre guerra i resistència a Sarrià i la vinculació amb el Monestir de Pedralbes (19361945), un projecte de memòria oral que vol mostrar com es va viure la Guerra Civil Espanyola i
els primers anys de franquisme als barris del districte, i que ha culminat amb la producció d’un
vídeo que recull les entrevistes realitzades.
El Districte també ha pres part en la commemoració del 80è aniversari dels bombardejos sobre
Barcelona durant la guerra civil. El programa Testimoni, les bombes, la ciutat i la memòria ha
recordat aquesta efemèrides, que en el Districte s'ha recordat amb un ràdio-espectacle a la
plaça del Consell de la Vila, en un acte especial organitzat per l’Scuola Italiana Barcellona.
També en aquest àmbit de la memòria històrica val la pena recordar la xerrada a càrrec de Dory
Sontheimer i Marta Simó, al Centre Cívic Sarrià, sobre l’augment de l’antisemitisme i de
l’extrema dreta, en ocasió de la commemoració de la Nit dels vidres trencats.
Un fet més proper en el temps és el que recordava l'exposició 1975. Els regidors del NO al
català, que s'ha pogut veure durant l'estiu del 2016 a la seu del Districte. La mostra, promoguda
pel Comissionat de Programes de Memòria i comissariada pel professor Martí Marín Corber,
dóna a conèixer els fets ocorreguts l’any 1975, quan divuit regidors de l’Ajuntament de
Barcelona van votar contra una proposta de donar una subvenció a l’ensenyament en català, i
com la mobilització veïnal ràpida i efectiva de la ciutadania va obligar el consistori a rectificar.
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2.18.- PROMOCIÓ ECONÒMICA: ÀMBIT TURISME, COMERÇ I OCUPACIÓ
Turisme
L'any 2017 s'ha elaborat l’estratègia de gestió turística del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per
al període 2018-2020, que s’inscriu en el marc de les estratègies de ciutat, i que contempla cinc
eixos d’actuació:
•
•
•
•
•

La gestió del Tibidabo des d’una perspectiva de ciutat.
L’expansió, consolidació i difusió de les rutes de Sarrià-Sant Gervasi.
Sarrià-Sant Gervasi com el districte de la ciència i tecnologia de Barcelona.
La creació de sinèrgies positives entre els sectors de l’educació i la sanitat amb el
turisme.
El turisme com a motor per a la dinamització comercial de Sarrià-Sant Gervasi.

En base a aquesta estratègia, entre els anys 2015 i 2018 s'han treballat diversos projectes,
finançats tots ells amb la taxa turística:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Elaboració de continguts (textos i vídeos) per a l'app Rutes Sarrià-Sant Gervasi, un recurs
que permet fer diversos recorreguts pel districte i descobrir tant els llocs més
emblemàtics i reconeguts com els més desconeguts.
Realització de fotografies en alta resolució dels punts d'interès turístic i cultural del
districte.
Estudi dels usos culturals del Dipòsit del Rei Martí.
Disseny de rutes adaptades a persones amb discapacitats.
Projecte de memòria històrica sobre guerra i resistència a Sarrià, Pedralbes i Sant
Gervasi.
Senyalització de punts d'interès per a vianants al barris de Sant Gervasi-Galvany i el
Putxet-Farró, mitjançant la instal·lació de pilars amb banderoles o plànols de la zona.
En l'àmbit de Collserola, els ingressos provinents de la taxa turística han servit per
finançar el projecte d’arranjament dels accessos al Parc Natural de la Serra de Collserola
i la col·locació de senyals des de Barcelona i per editar el llibre de fotografies nocturnes
Estels i ermites de Collserola, que explica la història de la zona a través de la seva
arquitectura religiosa i de l’astronomia. L’objectiu és millorar l’accés al parc i potenciar
el coneixement de la seva riquesa patrimonial.
Elaboració de mapes turístics i dels parcs del districte.
Elaboració de jocs adreçats a alumnes de primària (Joc de l'oca) i de secundària (Savium)
per difondre els punts d’interès cultural i educatiu del districte.
Adequació de l'espai Comas i Solà, al Centre Cívic Vil·la Urània.
Activitats culturals i familiars al teatret del Turó Parc i als jardins de la Casa Muñoz
Ramonet.
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I també:
Els continguts de l’aplicació mòbil per descobrir els punts d’interès dels barris del districte
també tenen una versió en paper, que s'ha distribuït en biblioteques, centres cívics,
associacions de veïns i comerciants o escoles. Consta de 10 volums en format butxaca amb
textos i fotografies dels llocs més emblemàtics del districte.
Un altre projecte d'un gran interès per al coneixement dels barris del Districte és l'Estudi de
Paisatge Urbà del Farró, realitzat per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà, que s'ha presentat
en el Consell de Barri del Putxet-Farró de desembre de 2018. Aquest estudi analitza l'evolució
històrica del barri, analitza els diferents elements que conformen el paisatge del Farró i
presenta una sèrie d'objectius de qualitat paisatgística a valorar en els propers anys.

Comerç i economia
Pel que fa al comerç, l'aprovació, l'any 2017, a nivell de ciutat, de la Mesura de Govern
"Estratègia de Reforç i projecció del comerç a Barcelona (2017-2019)" ha impulsat la realització
de Plans d’actuació a cada districte.
Pel que fa a les actuacions realitzades amb la Direcció de Comerç, cal destacar projectes com el
de Comerç a les Escoles, per apropar els escolars al comerç del barri, o Obert al Futur, centrat
en la millora de la capacitació dels comerciants mitjançant una oferta formativa.
El Districte ha gestionat de manera directa altres activitats, com les diferents Mostres de
Comerç a les zones de Vallvidrera, Sant Gervasi-Galvany, el Turó Parc i Sarrià, les fires de Nadal i
d'Estiu o les diverses festes i campanyes específiques com ara festes, activitats familiars o
concursos. En aquest sentit cal destacar de manera especial la col·laboració en el concurs
d'aparadors de Nadal, que organitzen els comerços del carrer Major de Sarrià, una iniciativa que
compta amb la col·laboració de diverses escoles de disseny i que atreu l'interès de molts veïns i
veïnes del districte. Al barri del Farró també s'ha dut a terme un concurs de guarniment
d'aparadors que ja ha arribat a la tercera edició. També cal remarcar la celebració d'activitats
infantils i familiars que s'han anat organitzant durant les vacances de Nadal a diversos barris del
districte (a Sarrià, a la Bonanova, al Turó Parc, al Farró, a Vallvidrera i a la Llosa de Sarrià).
El Pla Estratègic de Mercats 2015-2025, aprovat el novembre de 2014, s'ha desenvolupat al llarg
del mandat amb diverses accions que obeïen a dos objectius establerts en l'esmentat Pla
Estratègic: el foment dels mercats verds, compromesos amb el consum responsable, el producte
de proximitat i la sostenibilitat, i la revitalització dels mercats com a comerços de proximitat i,
com a part integrant del teixit comercial i social dels barris, eines imprescindibles per a la
cohesió social. En aquest sentit, cal destacar l'èxit assolit els Tasts de Nit i la resta d'activitats de
dinamització organitzades en els quatre mercats del Districte (Galvany, Sant Gervasi, Sarrià i les
Tres Torres).
En relació als mercats, cal tenir present que l'any 2018 ha finalitzat la instal·lació de
desfibril·ladors a tots els mercats de Barcelona, aparells que permeten actuar immediatament
en cas que una persona tingui una parada càrdio-respiratòria i que es poden utilitzar sense
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nocions de reanimació cardíaca. Els quatre mercats del districte s'han beneficiat d'aquesta
mesura. També en l'àmbit dels mercats cal destacar la substitució de la coberta del Mercat de
les Tres Torres.
L'economia social i solidària ha estat al llarg del mandat un altre dels eixos programàtics als
quals s'ha volgut donar un impuls. S'han realitzat formacions col·laboratives amb diverses
entitats i associacions. Una de les iniciatives més destacades ha estat la que han dut a terme
l’Associació Cultural Casa Orlandai, Barcelona Activa i el Comissionat d’Economia Social i
Solidària de l’Ajuntament, amb l'objectiu de fomentar l’economia social i solidària del districte., i
que ha tingut com a resultat la creació de la cooperativa Recooperem (veure pàgina 35).
El Districte també ha organitzat un conjunt d’activitats relacionades amb l’agricultura de
proximitat per a tothom, en el marc del Dia Mundial del Medi ambient, que ha comptat amb
tallers, exposicions, xerrades i activitats infantils. També és important destacar la Fira agrícola
de Collserola, que ja ha arribat a les 12 edicions: una mostra oferta pels productors de la serra
de Collserola, amb exposicions, tallers, xerrades, presentacions de productes i taules de debat, i
el Mercat de Vi i Formatge a Vallvidrera, que l'any 2018 ha celebrat la seva sisena edició.
A nivell institucional, el Districte compta amb una Taula desenvolupament econòmic (Grup
Motor de Desenvolupament Socioeconòmic), que coordina totes les actuacions de promoció
econòmica que les diferents direccions de l’Ajuntament implementen en el territori del districte
de Sarrià- Sant Gervasi. Hi prenen part, a banda del Districte, la Direcció de Comerç, la Direcció
de Turisme, el Comissionat d’economia Cooperativa Social i solidària, i diferents direccions
operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Innovació Socioeconòmica i Proximitat).
Ocupació
Pel que fa a les polítiques d'ocupació que han comptat amb la participació del Districte, cal
esmentar les sessions informatives i d’assessorament que BCNActiva realitza cada mes a la seu
de la plaça del Consell de la Vila. Val a dir que es considera que l’atur enregistrat al districte,
inferior al 5%, és un atur tècnic.
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2.19.- PROGRAMA D'INTERCULTURALITAT
El Programa de promoció de la convivència i d'interculturalitat ha comptat durant el present
mandat amb diversos projectes:
La Cruïlla Comuna és un projecte adreçat als alumnes de 3er i 4rt d’ESO dels instituts del
districte, que mitjançant la realització de tallers analitzen els mitjans de comunicació escrits i
audiovisuals, i es creen posteriorment espais de debat per discutir els estereotips vers la
diversitat cultural, al voltant de conceptes com la discriminació, racisme i la interculturalitat. Els
treballs es duen a terme amb la col·laboració de l'entitat El Parlante.
El col·lectiu de gent gran del districte és el destinatari del projecte Noves Mirades. A través de
tallers basats en dinàmiques teatrals, els participants escenifiquen conflictes relatius a la
interculturalitat. El projecte es realitza des de l'any 2017 als casals de Can Castelló i Can
Fàbregas. L'any 2018 s’ha creat i consolidat un grup de teatre social amb el nom “Puc Fer-ho”,
per treballar en la lluita contra els estereotips i mites vers la diversitat cultural. Aquest programa
s'ha desenvolupat en col·laboració amb La Xixa teatre.
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2.20.- PROGRAMA DE JUSTÍCIA GLOBAL
El Districte col·labora i dóna suport a diverses accions i projectes vinculats al Programa de
justícia global i cooperació internacional. Alguns dels projectes que han tingut lloc al llarg del
mandat han tingut relació amb la problemàtica dels refugiats, per mirar de conscienciar la
població sobre una realitat que no ens pot ser aliena. S'ha treballat amb l'entitat Sarrià-Sant
Gervasi Refugi i s'han fet accions d'atenció directa amb les persones refugiades de la residència
gestionada per CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat), ubicada en el territori.
La cultura és un altre dels camps d'acció del programa de justícia global del Districte. S'ha
comptat amb la col·laboració del Teatre de Sarrià en un projecte per la integració de col·lectius
amb risc d’exclusió social mitjançant les arts escèniques, en què també han col·laborat centres
escolars del districte. Així mateix, l'any 2018, al Centre Cívic de Sarrià i al parc de Vil·la Cecília,
s'ha organitzat, junt amb l'entitat África sin fronteras, una jornada de sensibilització que vol
donar a conèixer, potenciar i posar en valor la cultura de l’Àfrica, amb presència d'artistes
africans, exposicions fotogràfiques, projecció de documentals i tallers, entre moltes altres
activitats. I també s'han celebrat diverses edicions del projecte de sensibilització sobre la
situació dels països en via de desenvolupament (concretament es treballa el cas d'Haití), a través
de diverses activitats, com exposicions, festes o tallers, en col·laboració amb Diyité.
A nivell formatiu, cal destacar el treball realitzat amb la Fundació Jaume Bofill, de suport a
entitats i centres educatius en el disseny de programes de justícia global i cooperació
internacional a través de la metodologia APS, una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte, i que, en permetre aplicar serveis
comunitaris en clau de justícia global, es desenvolupa com una eina potent i eficaç per generar
els canvis que persegueix el programa de justícia global a favor de la justícia econòmica,
ambiental, de gènere i al dret de les persones al refugi.
Diversos equipaments del Districte, com l'Espai Jove Casa Sagnier o Casa Orlandai, han acollit
l'exposició Més a prop, coneixement, compromís i cooperació, un projecte que a través de la
mirada local-global persegueix sensibilitzar sobre la cooperació, la pau i els drets humans, amb
tallers i trobades. El projecte ha inclòs un taller sobre malbaratament alimentari, exposicions i
presentacions de projectes en els àmbits de la cooperació i la solidaritat.
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2.21.- PROGRAMA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
A nivell genèric, tot allò que té a veure amb la prevenció i la seguretat es tracta en la Taula de
Policia Administrativa, que mensualment reuneix les diverses àrees del Districte i els cossos de
seguretat per coordinar accions i compartir informacions, així com en el Consell de Prevenció i
Seguretat. Un altre espai de treball específic existent és la Taula de conflictes en entorns de les
comunitats educatives, que activa el protocol de gestió dels conflictes a demanda dels centres
escolars.
La zona forestal del Districte té alguns programes propis de prevenció i seguretat, com els plans
de prevenció per foc o fred o el seguiment específic i la millora de la coordinació que es fa a les
persones d'aquests barris que es troben en situació d'emergència o de vulnerabilitat a causa de
les seves condicions físiques o socials.
En un altre àmbit totalment diferent, el Districte col·labora amb l’Oficina de Protecció dels
Animals de Barcelona en el tractament de les colònies de gats, conjuntament amb la Fundació
Silvestre, l'entitat que opera en el territori. El cens actual del districte consta d'uns 1200 gats
repartits en 93 colònies.
Així mateix, i per tal de fer front a la problemàtica dels porcs senglars, que afecta les zones
properes a l'espai forestal, el Districte ha contractat l'any 2017 dos agents cívics per donar
suport a la campanya per a la no alimentació del porcs senglars.
En relació a aquest tema, l'actuació de l'Ajuntament i del Districte està enfocada al tractament
integral del problema, que ocasiona destrosses en espais verds i zones enjardinades, accidents
de tràfic i sensació d'inseguretat en el veïnat.
Cal tenir en compte que actualment s'estima que hi ha uns 1.500 senglars en l'àmbit del Parc de
Collserola, un entorn que té una capacitat de càrrega màxima d'uns 600 exemplars. El senglar és
una espècie d'expansió amb una gran capacitat d'adaptació, perquè pot viure en hàbitats molt
diversos si disposa d'aliment, aigua i refugi. Les zones urbanes ofereixen als senglars una
disponibilitat alimentària de fàcil accés, ja sigui perquè hi ha persones que els alimenten
voluntàriament, o bé perquè extreuen dinar de contenidors i papereres, menjadors de colònies
de gats o de la pròpia vegetació.
Des de l'Ajuntament s'estan duent a terme diferents estratègies per impedir que els animals
accedeixin al nucli urbà de la ciutat, recollides en un Pla d'Acció que s'ha elaborat recentment
amb la col·laboració dels Serveis d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFAS) de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L'acció central del Pla d'Acció municipal és el control de l'oferta alimentària, que és l'origen de la
presència dels senglars a la ciutat: l'estratègia reproductiva del senglar consisteix a tenir moltes
cries cada any per assegurar-ne la supervivència d'algunes. El fet de subministrar als animals
aliments en èpoques d'escassetat contribueix a incrementar els índexs de supervivència de les
cries, de manera que la població augmenta exponencialment, i, a més, facilita la seva adaptació
a les zones habitades i a la presència d'humans.
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Així, el Pla preveu la realització d'una campanya de comunicació que és duta a terme per vuit
informadors municipals, i que recorda la ciutadania que els senglars no són animals urbans, sinó
una espècie salvatge i autòctona, i que, com a tal, no han de ser alimentats ni s'ha d'afavorir la
seva aproximació als nuclis habitats. Igualment, es treballa amb les persones voluntàries que
alimenten les colònies de gats per dissenyar estratègies que dificultin l'accés dels senglars a
l'aliment que es deixa als gats. D'altra banda, s'estan bloquejant papereres i contenidors per
evitar que els senglars puguin accedir-hi.
A més, s'han desbrossat unes 60 hectàrees de la zona limítrofa de la muntanya amb les zones
habitades per dificultar el seu accés als sectors urbanitzats.
En paral·lel a les estratègies de reducció alimentària, el Pla preveu, com a mesura
complementària, la captura selectiva d'exemplars amb gàbia i el seu posterior sacrifici, ja sigui
de manera reactiva o de manera planificada.
Així, en els 10 primers mesos de l'any 2018 s'han activat un total de 33 captures reactives, que
han permès la captura de 48 exemplars, la majoria en la zona limítrof de Collserola amb la zona
urbana. Pel que fa a les captures planificades, en el mateix període de l'any 2018, s'han
programat 16 captures que han permès capturar un total de 87 exemplars (23 al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi).
L'àmbit de la prevenció, però, té una altra vessant que és la que fa referència a la Unitat
Territorial de la Guàrdia Urbana del Districte (UT5), ubicada a Can Ponsic, i que com és natural
treballa de manera coordinada amb el Districte i l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos
d’Esquadra al districte. Així mateix, l'UT5 es veu reforçada en diferents moments de l’any per les
dotacions policials de les diferents unitats centralitzades de la Guàrdia Urbana, ja sigui per
temes de seguretat en el trànsit com per temes de civisme i seguretat general.
La UT5 està oberta les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Disposa d’una Oficina de
Recepcions de Denúncies que atén la ciutadania pels fets més habituals:
•
•
•
•

Pèrdua de documentació i objectes.
Furts i danys, sempre que no hi hagi autor conegut.
Robatoris amb força en interior de vehicles, sempre que no hi hagi autor conegut.
Robatoris d’ús de vehicles, sempre que no hi hagi autor conegut.

En aquesta Oficina de Recepció de Denúncies també es gestionen les troballes que arriben. A
banda, la UT5 disposa d'una segona oficina que gestiona tots els permisos relacionats amb les
ocupacions a la calçada per mudances, filmacions o altres activitats.
Cada dia surten diverses patrulles distribuïdes pels diferents barris fent serveis de tot tipus
relacionades amb policia de trànsit, de seguretat, assistencial a la ciutadania i de policia
administrativa (per a tot allò que té a veure amb locals, comerços, ocupacions de la via publica,
etc.).
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Per altra banda, l'UT5 disposa d’un servei específic de patrulles forestals per cobrir tota la zona
forestal del districte i donar resposta tant al veïnat dels barris de muntanya com a la vigilància
de l’entorn medi ambiental, pel que fa a incendis, protecció de la natura, etc.
Aquest mandat s’ha iniciat la implantació del que s’ha nomenat Policia de Barri, una nova
metodologia de treball que facilita la generació de relacions entre els diferents actors del barri
més eficients i properes, i que ha arribat a Sarrià-Sant Gervasi el primer trimestre del 2019, amb
la qual cosa ha finalitzat el desplegament a la ciutat d'aquesta especialització de la Guàrdia
Urbana. Cada barri del districte té assignat un agent de la policia de barri, amb l’objectiu de
reforçar la presència als barris i de facilitar un canal de comunicació més proper amb les
diferents entitats, el teixit comercial i amb el veïnat.
I també:
L'UT5 disposa d’un servei d’Educació per a la Seguretat que ofereix una proposta didàctica a
les escoles i instituts amb la qual treballa amb infants i adolescents de tots els cicles
educatius.
Una de les feines més habituals que duu a terme la UT5 és la imprescindible col·laboració amb
els diferents actes festius, esportius i culturals que el Districte i les diferents entitats i
associacions organitzen a la via pública.
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2.22.- PROGRAMA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
En l'àmbit del suport i la promoció de les persones amb discapacitat, el Districte impulsa
diversos projectes, en col·laboració amb altres entitats o emmarcats amb els diferents àmbits
temàtics i projectes sectorials del Districte. Aquesta transversalitat complementa la tasca que
duen a terme els i les professionals dels serveis d’atenció social i als Centres de Serveis Socials
de Sant Gervasi i de Sarrià.
Un dels principals projectes del mandat ha estat l'elaboració d'un CD i una pàgina web que
recullen el catàleg dels productes d’artesania elaborats pels diversos centres del districte que
atenen a persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes d’inclusió social i que, a
través de l’artesania, desenvolupen habilitats personals per tal d’assolir la màxima autonomia
com a persones: Centre Pedralbes, Fundació Aspasim, Fundació Estímia, Assís Centre d'acollida,
Fundació Privada Canigó, Fundació Privada Boscana i Fundació Teas.
Lleure infantil i juvenil
Campanya Vacances d’estiu. Des del Districte es valoren i es gestionen les sol·licituds de
monitoratge de suport que permeten incloure infants d’1 a 17 anys amb discapacitat en les
activitats de lleure d’estiu, promovent així la inclusió dels infants amb discapacitat en els casals
ordinaris. El Casal Infantil de Casa Sagnier també ha inclòs un monitor especialitzat en l’atenció
dels infants amb discapacitat, en una iniciativa que ha comptat amb el suport i el seguiment del
Districte. La col·laboració amb entitats del districte ha permès la realització d'altres activitats,
com el projecte Temps de Barri, Temps per tu, que facilita un temps de respir als familiars i
cuidadors d'infants, joves i adults amb discapacitat, i que s'ha dut a terme gràcies al treball
conjunt amb la Direcció d’Usos del Temps i l’Espai El Petit Drac. Els professionals d'El Petit Drac
també han col·laborat en el projecte Anem a la ludoteca, el Petit Drac, un espai setmanal per
realitzar activitats de lleure i de joc sensorial adaptades a infants amb discapacitat, en què
també han col·laborat diverses escoles d’educació especial.
Educació
En l'àmbit de l'educació destaca el Seminari educació inclusiva, conjuntament amb els Districtes
de Sants-Montjuïc i Les Corts, desenvolupat per facilitar el debat i la reflexió entorn l'escola
inclusiva. En un aspecte més lúdic, els infants amb discapacitat han pogut gaudir de la Festa dels
Sentits, en què participen diversos centres educatius del districte i el Centre de Recursos
Pedagògics de Sarrià-Sant Gervasi. Les 10 escoles d'educació especial del districte també han
participat en els Jocs Florals, en què el Districte ha participat en el jurat valorant els treballs
presentats pels seus alumnes.
Esports
El Districte ha ofert el seu suport a l’organització de diverses activitats esportives, com els
campionats esportius organitzats per l’Associació Esportiva BCN o la Milla de Sarrià “Correm
Junts, per a la discapacitat intel·lectual”, que s'ha celebrat amb un gran èxit de participants.
També cal tenir presents la celebració de la Cursa d'orientació inclusiva, la jornada inclusiva
Junts x créixer i la realització de diverses activitats de sensibilització en centres educatius.
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Joventut
En aquest àmbit d'actuació cal remarcar el projecte de col·laboració del Districte , a partir de
l'any 2017, amb el Punt d’Informació Juvenil en el cicle de xerrades que organitza
trimestralment.
Festes i activitats
La participació de les persones amb discapacitat en els actes festius del Districte és prioritària
per facilitar la seva plena integració. En aquest aspecte, la Festa Major de Sarrià té cura, des de
ja fa uns anys, que el Pregó de la Festa Major sigui accessible per a tothom, gràcies a la
interpretació en llengua de signes i la subtitulació en pantalla.
Una altra activitat molt rellevant és la celebració del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat, que se celebra per iniciativa de la Taula d’entitats del Districte, amb la finalitat de
donar a conèixer les capacitats de les persones amb discapacitat, i sensibilitzar a la població de
la riquesa de la diferència.
Des del Districte també es promou que la programació mensual dels centres cívics i casals de
barri incorpori exposicions i activitats on les persones amb discapacitat siguin l’eix central.
Accessibilitat
Un altre dels eixos centrals del treball amb les persones amb discapacitat és la de facilitar el seu
accés a tots els centres i equipaments municipals amb plenes garanties. Així, diversos
equipaments han estat objecte d'una revisió en termes d'accessibilitat, incloent reserves
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. La instal·lació i manteniment d'anells
magnètics, els encaminaments podotàctils i els vinils a les portes d’entrada són algunes altres
d'aquestes feines "invisibles" tan necessàries per a les persones amb discapacitat.
Els primers mesos del mandat va aparèixer la Guia d'entitats per a persones amb discapacitat
de Sarrià-Sant Gervasi, que recull les entitats que treballen de forma inclusiva i que presten el
seus serveis a persones amb discapacitat física, intel·lectual, trastorns mentals, autisme i
dificultat en l’aprenentatge, entre altres limitacions. L’atenció es dóna en totes les etapes de la
vida, i s'adreça a infants, joves, adults i persones grans.
Turisme
L'any 2017 s’ha posat en marxa una nova iniciativa en el suport a les persones amb discapacitat,
en aquest cas en relació a les activitats de turisme que organitza el propi Districte, promovent
l'accessibilitat a activitats, com ara les rutes "Galvany insòlit", en el marc de la Festa Major de
Sant Gervasi-Galvany o “Sant Gervasi modernista”, l'itinerari cultural adaptat a persones amb
mobilitat reduïda "Dr. Andreu vs. Eusebi Güell, la ciutat jardí que sí va triomfar", o la Ruta
modernista a l'avinguda del Tibidabo, que incorpora diverses mesures d'accessibilitat, com ara
un recorregut accessible, materials informatius en Braille i lectura fàcil o servei d'intèrpret de
Llengua de signes.
Habitatge i vida independent
S'ha fet la Comissió de seguiment dels quatre pisos cedits via conveni al centre Higiene Salut
Mental i la Fundació Síndrome de Down. Així mateix, el Districte disposa de dues parcel·les
d'hort urbà cedides a entitats que atenen a persones amb discapacitat, el Centre l'Alba i la
residència AREP.
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2.23.- EL CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE SARRIÀ-SANT GERVASI
L'òrgan referent pel que fa als serveis socials a Sarrià-Sant Gervasi és el Centre de Serveis
Socials. La seva missió és prevenir el risc i l’exclusió social de la ciutadania. Per aconseguir-ho, el
Centre disposa de la cartera de serveis que disposa la Llei de Serveis Socials i diverses eines i
tècniques utilitzades pels diversos professionals que hi treballen (educadores socials,
treballadores socials i psicòlegs).
L'atenció que s'ofereix pot ser atenció individualitzada, atenció grupal i atenció comunitària.
D'entre els serveis que ofereix i gestiona el Centre de Serveis Socials destaquen el Servei d'Ajuda
Domiciliària (SAD), la gestió d'ajudes econòmiques directes, el servei d'Àpats en Companyia,
ubicat a Can Castelló, el servei de teleassistència, així com diversos projectes de suport a gent
gran (Radars, persones cuidadores, persones grans sense xarxa de suport), a adults (persones en
situació de solitud, pares i mares d'adolescents, grups de dones que han d'assumir noves
realitats com a conseqüència de canvis o situacions disruptives) i a infants i adolescents
(estudiants dels instituts, entitats socials o de lleure, grups d'acompanyament socioeducatiu,
grups de noies, reforç escolar...). També hi ha grups per a l'establiment de vincles entre gent
gran i joves i serveis específics per a la població del territori de Les Planes.
La informació detallada sobre els programes i els seus beneficiaris es troba al Recull d'indicadors
que s'annexa al present informe.
La xifra de persones ateses presencialment al Centre de Serveis Socials està per sobre de les
3.000 persones anuals. El total de persones que disposen d'algun dels serveis oferts en la cartera
ha anat creixent durant els darrers anys:

Persones amb atenció oberta

2015

2016

2017

2018

9.992

10.706

11.829

12.075

A banda dels serveis que ofereix de manera directa el Centre de Serveis Socials, des del Districte
es dedica una atenció prioritària és a la problemàtica de les persones sense sostre i als
assentaments, que es treballen per mitjà de diverses taules de treball. En aquestes taules de
treball hi participen els serveis socials del Districte, com ara l'Oficina del Pla d’Assentaments
Irregulars (OPAI), el Serveis d'Inserció Social de Medi Obert (SISMO) o el SISFArom (Servei
d’Inserció Social de Famílies Rom no autòctones amb infants), els cossos de seguretat i el
departament de Serveis Socials d'Intervenció a l'Espai Públic.
A causa de l’augment d’ocupacions en locals comercials amb dinàmica d’assentaments a la
ciutat (veure apartat 2.3.11 del Recull d'indicadors), l'any 2018 s’ha creat el Grup de Treball
sobre Ocupacions i Locals Comercials, coordinat per Gerència Municipal de la Direcció de
Coordinació i Projectes Estratègics, amb l’objectiu de marcar estratègies comunes davant
d’aquesta situació que va en augment.
L'any 2014 es va posar en funcionament la Comissió de centres de menors, que avalua i mira de
reduir l’impacte de la presència de centres de menors al barri de Les Planes de Barcelona.
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3.- LA DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
La direcció de Llicències i Espai Públic gestiona i coordina els dos departaments que l'integren, el
de Projectes i manteniment i el de Llicencies i inspecció. Com a direcció, una de les principals
tasques és la que fa referència a informar i impulsar temes de planejament i gestió urbanística.
En aquest sentit, els projectes que actualment estan en curs són els següents:
•

•

•
•
•
•

Modificació del Pla General Metropolità per ampliació del Parc de l'Oreneta: treball en
desenvolupament per part de l’Àrea d’Urbanisme de l'Ajuntament, destinat a consolidar
com a parc una parcel·la qualificada de 20a11 al carrer Montevideo 33-53.
Estudis previs per a la Modificació del Pla General Metropolità per a la protecció
arquitectònica dels barris del Putxet i Farró: treball en desenvolupament. Es preveu
l’establiment de criteris de protecció propis dels edificis antics i modificacions del viari
per al manteniment de les trames urbanes antigues.
Desenvolupament final de l'àmbit UA1 Vores de Via Augusta: treball en
desenvolupament per part de Bagursa.
Desenvolupament final parc de Joan Raventós: treball en desenvolupament per part de
Bagursa.
Tractament de mitgeres: Via Augusta, 378, Muntaner-Jardins Muñoz Ramonet, carrer de
l'Hort de la Vila, 38.
Desbloqueig de diversos projectes de planejament privats, com els de l'antiga clínica
Sant Josep, al Putxet, i Can Raventós, a Sarrià.

El departament de Projectes i manteniment assumeix l'encàrrec de coordinar els projectes que
tenen lloc a la via pública i als equipaments del Districte. A aquest efecte, treballa de manera
transversal amb la resta de departaments del Districte, així com amb els operadors externs que
actuen en el territori (Mobilitat, BIMSA, Parcs i Jardins, Urbanisme, Enllumenat, Neteja, Gestió
de l'Aigua, etc.). Les diferents obres que es duen a terme en el territori s'executen en funció de
la planificació establerta en el PIM (Pla d'Inversions Municipal) i en el PAM/PAD (Plans
d'Actuació Municipal i de Districte). Aquesta planificació es disposa a l'inici del mandat en funció
de diversos criteris: la disponibilitat pressupostària, la urgència, els costos d'oportunitat i les
economies d'escala, les demandes ciutadanes expressades a través de diverses vies, etcètera.
L'activitat del departament de Projectes i manteniment es pot agrupar en diversos àmbits
d'actuació, en funció del tipus d'actuació i de l'agent que les duen a terme:
•
•
•
•
•
•

Mobilitat, carril bus, carril bici
Reurbanitzacions, accessibilitat i voreres
Serveis (pavimentacions, semàfors, enllumenat, soterrament de línies, escales
mecàniques, neteja, clavegueram, etc.)
Equipaments
Espais verds
Actuacions de les brigades
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Pel que fa al departament de Llicències i Inspecció, la seva activitat consisteix en la gestió de
totes aquelles qüestions relatives a la tramitació de llicències d'obres i activitats, via pública i
guals. També es dóna resposta a les sol·licituds que rep el Districte d'informes previs, tant pel
que fa a la realització d'obres com d'activitats.
Per altra banda, el departament també és fa càrrec de les inspeccions i la tramitació
d'expedients de disciplina originats per l'activitat inspectora en els casos d'obres, activitats,
instal·lacions, via pública, guals, activitat sanitària, locals i edificis ocupats.

Per acabar, incloem en aquest capítol dedicat a l'espai públic l'Oficina de Collserola, que dóna
servei immediat i de proximitat als veïns dels barris de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, en
especial pel que fa a la realització d'obres i projectes a l'espai públic.
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3.1.- MOBILITAT
La mobilitat de la ciutat és un dels àmbits més transcendentals de la gestió urbana. En un
moment en què s'està duent a terme, a nivell de tota la ciutat, el procés participatiu per al Pla
de Mobilitat Urbana 2019-2024, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha impulsat per primer cop el
Pla de Mobilitat del Districte, que assumeix les mateixes directrius i prioritats que orienten el
futur PMU 2019-2024: assolir una mobilitat segura, saludable, sostenible, equitativa i
intel·ligent.
El districte de Sarrià-Sant Gervasi presenta unes particularitats pròpies i diferenciades que
requereixen aquesta mirada àmplia de la mobilitat per assolir solucions integrals: a nivell físic, té
una orografia complicada, amb una bona part del seu territori en zona de muntanya; i és creuat
per nombroses vies de la xarxa viària bàsica de la ciutat: la Ronda de Dalt, la Via Augusta, la
Ronda del General Mitre, la Travessera de Gràcia, i carrers com Balmes, Muntaner, o Ganduxer.
Molts d’aquests carrers exerceixen de barrera a la mobilitat a peu i al seu torn generen la
creació de by-pass que perjudiquen la mobilitat més local, en carrers com Santaló, Madrazo,
Brusi, Sant Elies, Mare de Déu del Carmel o Pàdua, entre d’altres. Per altra banda, a Sarrià-Sant
Gervasi la mobilitat en vehicles motoritzats privats representa el 36,9% dels desplaçaments,
mentre que en el global de la ciutat és del 26,1%. A més, en el nostre districte es detecta un
excessiu trànsit en els entorns escolars.
El nivell sòcio-econòmic del districte, el més elevat de la ciutat, té una contrapartida negativa pel
que fa a la mobilitat, i és el fet que el nombre de vehicles per llar supera àmpliament la mitjana
de la resta de la ciutat (1,27 vs. 0,86). L’activitat sanitària i d’ensenyament que es concentra al
districte és una altra de les propietats que el diferencien de la resta, com també ho és la
inexistència de la xarxa de metro en el territori: l’únic transport públic que presta els seus
serveis al districte són l’autobús i els Ferrocarrils de la Generalitat, mentre que el metro i el
TRAM ho fan només perimetralment.
Per tot plegat, el Pla de Mobilitat del Districte fa una decidida aposta pel treball en uns
determinats àmbits que són els que permeten assegurar un millor assoliment dels reptes en
matèria de mobilitat. El Pla de Mobilitat defineix vuit línies d’actuació, que es desenvolupen en
44 accions a nivell de districte i, al seu torn, es concreten en 60 propostes a nivell de barri.
Línies d’actuació
1. Generar àrees de centralitat o àmbits de pacificació de la mobilitat dels vianants als barris,
millorant les connexions a peu entre ells.
• 6 accions de Districte
• 21 propostes de barri
2. Aconseguir la màxima cobertura amb un servei de transport públic adaptat a la demanda.
• 5 accions de districte
• 10 propostes de barri
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3. Desenvolupar la xarxa de carrils bici prevista al PMU de Barcelona i completar-la amb
itineraris ciclables i la xarxa de l'e-Bicing.
• 5 accions de districte
• 11 propostes de barri
4. Filtrar el trànsit de vehicles de pas i ordenar la mobilitat interior dels barris garantint l’accés
dels residents.
• 6 accions de districte
• 8 propostes de barri
5. Desenvolupar una estratègia de reducció d’emissions atmosfèriques i sòniques en
consonància amb el pla de qualitat ambiental i de reducció de la contaminació acústica de
Barcelona.
• 6 accions de districte
• 1 proposta de barri
6. Millorar la seguretat. Aplicar el pla local de seguretat viaria al districte, sobretot relacionat
amb la mobilitat escolar.
• 5 accions de districte
• 6 propostes de barri
7. Revisar la regulació de l’aparcament en calçada i fora de calçada, especialment el de motos
sobre vorera
• 6 accions de districte
• 10 propostes de barri
8. Adequar l’àrea DUM a cada entorn singular i potenciar la creació de punts de trencament de
carrega a l’interior del districte.
• 5 accions de districte
• 2 propostes de barri

La redacció del Pla de Mobilitat ha estat liderada i coordinada pel Departament d’Obres i
Manteniment del Districte, amb el recolzament de la direcció de Serveis de Mobilitat de
l’Ajuntament. La redacció del Pla i la realització de la diagnosi tècnica s'ha adjudicat a l’empresa
Doymo, mentre que els treballs de diagnosi participativa els ha realitzat l’empresa Urbanning.
Moltes de les propostes sorgides en els òrgans de participació convocats a l'inici de la redacció
del projecte han estat tinguts en compte en la seva versió final.
La redacció del Pla de Mobilitat ha comptat amb la realització de quatre sessions de participació:
•
•
•
•

1 de març 2017: Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes: 30 assistents.
6 de març 2017: Putxet-Farró / St. Gervasi- Galvany: 20 assistents
8 de març 2017: St. Gervasi- La Bonanova / Les Tres Torres: 10 assistents
13 de març 2017: Sarrià: 10 assistents
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Al llarg de l’any 2017 s’han realitzat 20 reunions internes de coordinació i seguiment dels procés
de redacció del Pla, tant amb la direcció de Serveis de Mobilitat, com amb l’empresa Doymo.
La redacció del Pla de Mobilitat del Districte ha finalitzat l'abril de 2018, amb la presentació als
Consells de Barri dels mesos de maig i juny d’un document estratègic amb les aportacions de la
fase de diagnosi i el treball de camp, en què es recullen les actuacions tècniques de millora que
s’hauran de desenvolupar.
•
•
•
•
•
•

17 de maig: El Putxet i el Farró
28 de maig: Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes
31 de maig: Sarrià
6 de juny: Sant Gervasi-La Bonanova
12 de juny: Sant Gervasi-Galvany
14 de juny: Les Tres Torres

Posteriorment s'ha dut a terme una presentació al Consell Plenari del Districte.
Les línies d'actuació establertes pel PMD s'han començat a executar amb propostes i actuacions
concretes. En destaquem les següents:
•

•
•

•
•

Millora del transport públic: finalització de la implantació de la Nova Xarxa Bus,
implantació del bus nocturn a Vallvidrera, renovació dels accessos a diverses estacions
de FGC.
Realització d'estudis de mobilitat per a àmbits concrets: Putxet sud, entorn de
l'avinguda Tibidabo.
Actuacions de promoció de l'ús de la bicicleta: elaboració de materials informatius,
implantació del Bicing 2.0, habilitació de nous aparcaments, regulació de l'ús de la
bicicleta en el Parc Natural de Collserola (en aquest cas, a càrrec del Consorci del Parc
Natural de Collserola), ampliació de la xarxa de carrils bici
Realització de campanyes de sensibilització i control per a un bon ús de les voreres i
actuacions de pacificació del trànsit (semaforitzacions, passos elevats, etc.).
Nova ordenació dels aparcaments regulats: regulació de les zones d'àrea verda, canvis
per a la millora de la gestió de l'aparcament d'ús veïnal del pàrquing de les Planes.

Com a cloenda de tot el procés, el mes d'octubre s'ha presentat una Mesura de Govern sobre la
Mobilitat al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que recull les conclusions del Pla de Mobilitat i
prioritza les actuacions que cal dur a terme per executar-lo a curt i mig termini.

Més enllà del Pla de Mobilitat, la mobilitat diària al districte es gestiona des d'una gran diversitat
d'àmbits, tant del propi Districte com externs, on destaquen, com és obvi, l'Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat i la Guàrdia Urbana.
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La coordinació dels diversos àmbits es duu a terme a les taules de mobilitat, que es divideixen
en dos tipus: la Taula de Mobilitat del Districte, de periodicitat mensual, que es convoca per
tractar els temes més conflictius i globals i per determinar els criteris generals en l'àmbit de la
mobilitat, i la Taula Tècnica de Mobilitat, de periodicitat quinzenal, que es convoca per a la
resolució de problemàtiques i demandes de baixa incidència o àmbit molt local. En les Taules hi
ha representades la Gerència del Districte, la direcció de Serveis a les Persones i el Territori, el
departament d’Obres i Manteniment, la Guàrdia Urbana i la direcció de Serveis de Mobilitat.
En un àmbit més concret, i atesa l'especificitat del districte pel que fa a la mobilitat escolar,
també es convoca la Taula d'entorns escolars, que tracta aquelles temàtiques relacionades amb
problemàtiques de mobilitat o seguretat vial en els entorns físics dels centres educatius. En
relació a això, cal destacar l'elaboració per part de la Gerència del Districte de l'Informe sobre la
mobilitat i la seguretat en els entorns escolars del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Les principals novetats d'aquest mandat en l'àmbit de la gestió de la mobilitat es poden agrupar
en quatre grans categories: l'expansió del carril bici, el desplegament de la Nova Xarxa Bus, la
regulació de les àrees d'estacionament i semaforitzacions.

Nova Xarxa Bus
La Nova Xarxa Bus (NXB) és un projecte treballat al llarg de les tres últimes legislatures per
redibuixar la xarxa d'autobusos de Barcelona seguint criteris de facilitat d'ús, eficàcia i gestió
eficient dels recursos. Un cop completada la implantació, la ciutadania disposa d'una xarxa de
bus més llegible que redueix el temps d'espera i de viatge i que millora la connectivitat entre els
diferents modes de transport, amb la qual cosa s'assoleix alhora un transport públic més atractiu
i més sostenible.
Un cop totalment implementada, la nova xarxa de bus està formada per 28 línies d'altes
prestacions, 17 de les quals són verticals (mar-muntanya), 8 horitzontals (Llobregat-Besòs) i 3
més diagonals.
A finals de l'any 2018 ha finalitzat al districte la implantació d'aquesta NXB, que queda
conformada per les línies V3, V7, V9, V11, V13, V15, H2, H4, H6, H8 i D40. El procés
d'implantació de la NXB s'ha realitzat duent a terme diverses reunions informatives, adreçades
tant al públic general com a col·lectius específics, com per exemple les escoles dels entorns de
les noves línies V9, V13 i V15. Aquest mandat s'han estrenat al districte un total de 4,8 nous
kilòmetres de carril bus (37,9 kilòmetres al conjunt de la ciutat).

Carrils bici
L’Ajuntament de Barcelona treballa amb l'objectiu d'incrementar els quilòmetres de carril bici de
manera substancial, fet que exigeix incrementar en més de 100 quilòmetres la trama, per tal
d'aconseguir que el 95% de la població de la ciutat disposi de, com a mínim, un carril bici a 300
metres de distància del seu domicili.
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Per aquest motiu, al llarg dels darrers anys s'han estat efectuant diverses actuacions en carrers
per tal d’aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici i la plena interconnexió dels
carrils, amb el doble objectiu de facilitar les bones condicions per desplaçar-se en bicicleta i
reduir la conflictivitat entre ciclistes i vianants.
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha estrenat aquest mandat diversos carrils bici, que sumen 4,6
quilòmetres, i que es troben majoritàriament als carrers de l'entorn del Turó Parc (Dr. Fleming,
Borí i Fontestà, Pau Casals i Tenor Viñas) i al llarg de tot el carrer Ganduxer, establint un eix marmuntanya que connecta l'avinguda Diagonal amb el passeig de la Bonanova. Cal valorar que
molts d'aquests carrils bici aporten millores extra a l'espai públic: semaforitzacions, millora de la
senyalització, adequació de voreres i calçada, etcètera.
I també:
El Districte ha estat present en els treballs previs que han de concloure amb la millora de les
instal·lacions del Tramvia Blau, lligades a la reurbanització de l'avinguda del Tibidabo.
S'ha ampliat la zona 14 d'AREA, que permetrà que els residents de les zones de Sarrià i
Bellesguard (carrers Margenat, Anglí, Terré, Benedetti, Marquesa de Villalonga, Planella,
Munner, Esperança i Iradier, entre d'altres), tinguin prioritat a l’hora d’aparcar, mitjançant
l'habilitació de places verdes.
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3.2.- REURBANITZACIÓ DE CARRERS, ACCESSIBILITAT I VORERES
Al llarg del present mandat el Districte ha entomat la reurbanització d'algunes vies bàsiques del
territori, com són l'avinguda del Príncep d'Astúries (Riera de Cassoles des del 24/03/2019), el
carrer Major de Sarrià, en el tram que va del passeig de la Bonanova fins al carrer de l'Institut
Químic, el carrer Ganduxer o l'eix Saragossa-Sant Eusebi. Bona part d'aquests treballs són
realitzats per BIMSA i coordinats pels serveis tècnics del servei d'Obres i Manteniment del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Les obres a l'avinguda del Príncep d'Astúries, que separa els districtes de Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi, han consistit en l'eixamplament de les voreres, la reducció dels carrils de circulació (de
cinc a tres: dos de baixada i un de pujada), la creació de noves zones d’estada i d'un carril de
serveis i l'ampliació del número de passos de vianants, per aconseguir una avinguda més
pacificada que funcioni com a connectora dels barris de Gràcia i el Farró. L'obra inclou la
renovació de l'enllumenat, l'ús de materials de pavimentació que afavoreixen la reducció de la
contaminació acústica i la instal·lació de punts de recàrrega per a motocicletes elèctriques.
També s’ha incorporat nova vegetació i mobiliari urbà.
El tram de Major de Sarrià que va del passeig de la Bonanova fins al carrer de l'Institut Químic
(incloent el carrer del Pare Miquel de Sarrià) és objecte d'una renovació total, de manera que
abandonarà la seva imatge de voreres estretes i vehicles aparcats a la calçada per donar
continuïtat al tram ja pacificat que queda per sota del passeig de la Bonanova. L'actuació
consisteix en la conversió d'aquest tram en un carrer de plataforma única, consolidant el seu
caràcter de carrer de casc antic. La finalitat d’aquesta actuació és impulsar la part nord del
carrer Major de Sarrià com eix cívic que connecti amb la part sud, per assolir unes millors
condicions de seguretat vial i d’accessibilitat pels vianants i els entorns escolars, reduir el trànsit
de pas de vehicles, regular les zones de càrrega i descàrrega en l’entorn del mercat. Tot i que el
trànsit no s'elimina (es permet la circulació a velocitat reduïda i el pas de vehicles de serveis), el
vianant guanya comoditat i seguretat, amb espais més amplis i agradables. L'actuació inclou el
soterrament de línies aèries, la renovació del mobiliari urbà i de l'enllumenat i un nou arbrat.
Un altre dels eixos principals del districte, el carrer Ganduxer, ha estat objecte d'una reforma al
llarg de tot el seu recorregut (entre la plaça Sant Gregori Taumaturg i el passeig de la Bonanova).
L'actuació ha consistit en la renovació del paviment i de l'enllumenat dels trams entre Jacinto
Benavente i General Mitre, i entre General Mitre i el passeig de la Bonanova, on a més a més
s'ha semaforitzat el carrer en bona part de les seves interseccions. També s'han renovat les
voreres i s'ha implantat un carril bici que connecta l'avinguda Diagonal amb el passeig de la
Bonanova.
Al barri del Farró s'han dut a terme les obres de reurbanització dels carrers de Saragossa (entre
la Via Augusta i el carrer de Guillem Tell) i Sant Eusebi (entre la Via Augusta i l’avinguda del
Príncep d’Astúries). Els treballs han consistit en l’ampliació de les voreres, la renovació de
l’enllumenat amb tecnologia led, el soterrament de les línies aèries existents i la col·locació de
nou mobiliari urbà i arbrat.
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A la zona del Farró també cal destacar els treballs de pavimentació i conversió en plataforma
única i reurbanització de diversos carrers, com Santjoanistes, Francolí, Pàdua, Vallirana, Berna o
Septimània. A la zona del Putxet han estat reurbanitzats el carrer Lucà i Mare de Déu del Carmel.
A Sant Gervasi-La Bonanova s'han dut a terme diversos treballs de reurbanització, pavimentació,
soterrament de línies i renovació de voreres a l'entorn de l'avinguda del Tibidabo i a la zona de
Bellesguard. Altres carrers que s'han reurbanitzat han estat Castanyer, Bisbe Sivilla, Ribas i
Perdigó o Lleó XIII. També s'ha reurbanitzat la plaça Calvó, on s'ha incorporat una zona de jocs
infantils.
A Sant Gervasi-Galvany els treballs més remarcables han estat els que s'han dut a terme en el
bulevard central del tram inicial de la Via Augusta, entre l'avinguda Diagonal i la Travessera de
Gràcia, on s'ha renovat el paviment asfàltic i s'han ordenat diversos elements (vetlladors, bancs,
papereres, senyals i places d'estacionament de bicicletes i motos).
Al barri de Sarrià cal destacar els treballs realitzats a Bisbe Català-Bosch i Gimpera i la
reurbanització del carrer Cardenal de Sentmenat. Per damunt de la Ronda de Dalt s'han realitzat
intervencions als carrers Maria Reina i Capella de Can Caralleu. Al casc antic de Sarrià s'han dut a
terme intervencions als carrers Bonaplata, Santa Magdalena Sofia i Sol i Padrís.
A les Tres Torres s'ha resolt l'encreuament del carrer de l'Hort de la Vila amb la Via Augusta,
aprofitant els treballs de renovació dels accessos a l'estació de Sarrià, i s'ha reurbanitzat el carrer
Vilana, que ha quedat configurat com un carrer de plataforma única, avant-sala dels jardins de
Roig i Raventós. També és molt remarcable l'actuació feta al carrer Anglí, on l'habilitació d'un
carril bus ha permès renovar el paviment, ampliar les voreres i instal·lar semàfors al llarg del
carrer.
Més enllà de les obres de reurbanització, el treball a la via pública ha estat constant al llarg del
mandat. Així, en l'àmbit de l'accessibilitat és oportú remarcar els treballs de millora en els
accessos de les estacions de FGC del Putxet i de Sarrià, l'accés a l'estació de metro de Vallcarca,
així com els treballs executats a la cruïlla dels carrers de Marmellà i Roca i Batlle, al Putxet, on
s'han instal·lat unes escales a una banda del carrer i una vorera amb pendent accessible a l'altra
banda per salvar el desnivell existent, una mesura que s'ha complementat amb la instal·lació
d'una plataforma elevada per reduir la velocitat dels vehicles.
Les voreres, espai natural del vianant, són objecte d'una atenció especial per part del Districte,
per tal de facilitar la seva mobilitat i accessibilitat. Ben sovint, l'arranjament de les voreres inclou
l'adaptació dels passos de vianants amb encaminaments per a invidents, la renovació dels guals i
el canvi de les reixes dels embornals no homologades.
Algunes de les voreres que s'han arranjat (independentment dels projectes de reurbanització
esmentats) al llarg d'aquest mandat han estat les de l'avinguda del Tibidabo, els carrers Román
Macaya, Folgueroles, passeig de Sant Gervasi o Torras i Pujalt, a Sant Gervasi-La Bonanova,
Amigó, l'avinguda Pau Casals, Copèrnic, Ferran Agulló, Mestre Nicolau, Muntaner, Pérez
Cabrero, Reina Victòria, el carrer de les Tres Torres o la Via Augusta a Sant Gervasi-Galvany, el
carrer d'El Caire o l'avinguda de la República Argentina al Putxet, Bisbe Català i Santa Amèlia a
Sarrià o Anglí, Calatrava, Castellnou, Rosales, Rosari a les Tres Torres.
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I també:
Durant el mandat s'han elaborat diversos projectes de reforma de vies del districte que s'hauran
d'executar en els propers mesos, com els projectes de reforma del carrer Vergós, en el tram
comprès entre la plaça d'Artós i la plaça d'Orient o el més ambiciós del carrer Balmes, que
preveu la transformació del carrer -un dels eixos principals del Districte- en un nou eix cívic de la
ciutat, mitjançant la reducció del nombre de carrils i l'ampliació de les voreres per a vianants. El
projecte executiu aprovat també persegueix augmentar l'atractiu de l'espai públic de la via i de
l'activitat comercial, a través de la millora de la il·luminació, la plantació d'arbres, la redistribució
d'elements (contenidors, parades de bus, càrrega i descàrrega i aparcaments de bici i motos) i la
millora del factor soroll.
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3.3.- SERVEIS (PAVIMENTACIONS, SEMÀFORS, ENLLUMENAT, SOTERRAMENT DE
LÍNIES, ESCALES MECÀNIQUES, NETEJA)
El manteniment de la via pública inclou una gran diversitat d'operadors coordinats des del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, que duen a terme actuacions molt variades, amb l'objectiu de
facilitar la mobilitat tant als vehicles com als vianants, la seguretat, el confort i totes les activitats
que es duen a terme en la via pública de la ciutat.
La pavimentació de carrers s'executa des del Servei de Pavimentació del departament de Xarxes
viàries (Espai Urbà).
Algunes de les vies del Districte en què s'ha renovat el paviment (a banda dels projectes de
reurbanització) han estat les següents:
Sant Gervasi-La Bonanova: Balmes (carril de serveis entre plaça Molina i plaça Joaquim Folguera
i pavimentació entre plaça Joaquim Folguera i plaça Kennedy), passeig de Sant Gervasi, avinguda
del Tibidabo, plaça Alfons Comín, carrers de Quatre Camins, Jesús i Maria, Reus, Román Macaya,
Teodor Roviralta, Valeta d'Arquer-Marquesa de Villalonga, Vistabella, Bellesguard, rotonda de
Bellesguard.
Sant Gervasi-Galvany: Beethoven, Bosch, Brusi, Dr. Fleming, La Granada del Penedès, Lincoln,
Marià Cubí-Santa Peronella, plaça Cardona, Prats de Molló-Camp, Regàs, Santaló, Tavern-Calaf,
Via Augusta.
El Putxet i el Farró: passatge Putxet, Solanes.
Sarrià: Bosch i Gimpera, Can Mora, Caponata, Cardenal Vives i Tutó, passeig de la Reina Elisenda,
Pomaret, Santa Amèlia, Trinquet, passatge Torras i Bages. A més, a diversos carrers del casc
antic (Canet, Mare de Déu de Núria, Cornet i Mas, Jaume Piquet, Major de Sarrià) s'han reposat
les llambordes malmeses; a General Vives-Major de Sarrià s'ha construït una illeta protectora
per als vianants, i s'ha repavimentat l'espai de la Llosa de Sarrià.
Les Tres Torres: Anglí (entre Ronda de Dalt i Via Augusta).
La semaforització de carrers és una de les activitats amb una major rellevància en la gestió de la
mobilitat i de la seguretat. El Districte s'encarrega de la instal·lació de nous semàfors, mentre
que el seu manteniment correspon a l'àrea de gestió del Trànsit de Mobilitat. Aquest mandat
s'han instal·lat semàfors als carrers de Mandri (amb Josep Balarí, Bigai i Maó), a la cruïlla
Craywinckel-Hurtado, al passeig de la Reina Elisenda, a l'avinguda J.V. Foix, a la cruïlla del
passeig de Sant Joan Bosco amb el carrer Manuel de Falla, a la cruïlla dels carrers Castellnou i
Vergós, així com a diverses cantonades dels carrers Anglí i Ganduxer. Moltes d'aquestes
actuacions obeeixen a peticions que feia anys que el veïnat reclamava.
El departament d'Espai Urbà que s'encarrega del manteniment de semàfors també es fa càrrec
d'un altre element de gestió de la mobilitat, les pilones. En el cas del nostre Districte, l'única
pilona instal·lada és la que hi ha al carrer Major de Sarrià (a l'alçada del carrer Pedró de la Creu).
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El treball conjunt amb les companyies de serveis permet la millora i el manteniment dels carrers
del districte. Així, per exemple, s'han soterrat algunes de les línies aèries que encara restaven en
diversos trams de carrers del districte, com l'avinguda Tibidabo-García Mariño, els carrers
Balsareny i Bellesguard, Calatrava, Rosales, Emancipació, l'avinguda del General Mitre (entre
Balmes i Puig-Reig), el carrer Putxet (entre General Mitre i Manacor), Maria Auxiliadora, Anglí
(entre passeig de la Bonanova i Hort de la Vila) i Manuel de Falla i Sant Joan Bosco, entre
d'altres.
El manteniment i la renovació de l'enllumenat és una altra de les actuacions fonamentals en la
via pública. D'acord amb el Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020, que persegueix
incrementar la seguretat, l'eficiència energètica i la gestió intel·ligent de l'enllumenat, aquest
mandat s'ha renovat de manera integral l'enllumenat de diversos carrers del districte, com
Craywinckel, Hurtado, el passatge Lucà, Quatre Camins, Marquesa de Villalonga, Bellesguard,
Escoles Pies, Ganduxer, Emancipació, Rosales, Bosch i Gimpera, Vives i Tutó, l'avinguda Espasa,
Ciutat de Balaguer, Madrazo, Dènia, Sagués, Jacinto Benavente, Gòsol, Vico, Raset, Mossèn
Vives, Alcoi, Buscarons, el Camí de Can Castellví o diversos carrers del casc antic de Sarrià
(Canet, Cornet i Mas, Jaume Piquet, Mare de Déu de Núria, Pedró de la Creu, plaça del Consell
de la Vila, Paletes, Negrevernís, Rector Voltà, placeta del Roser, plaça de Sant Vicenç, passatge
Canet, Carme Karr, Setantí, entre d'altres), on s'han millorat els nivells lumínics i l'eficiència
energètica.
La neteja dels carrers i parcs és una altra de les activitats fonamentals per al bon funcionament
de la ciutat. La neteja es planifica tenint en compte els usos i les necessitats de cada zona, tot
adaptant-se a les diferents realitats, com ara el trànsit, l'activitat comercial i cultural, o, en el cas
de Sarrià-Sant Gervasi, i de manera molt especial, la intensa activitat educativa. A la neteja dels
carrers (manual, mecànica i amb aigua) cal afegir el buidat de les 3.857 papereres del districte i
dels 3.862 contenidors, ja siguin de recollida selectiva o de rebuig; i a banda, cal no oblidar la
recollida de mobles i trastos vells, de runa o de restes vegetals a la zona de Collserola, o els
treballs de retirada de terres en casos d'esllavissades o de neu quan hi ha nevades fortes. Sense
oblidar, per descomptat, la recollida Porta a porta al casc antic de Sarrià (més informació a la
pàgina 18).
A més, els parcs i els jardins del districte són objecte d'una atenció personalitzada i a mida. I cal
no oblidar els treballs de neteja específica de pintades, adhesius i cartells, xiclets i taques al
paviment, que compten amb equips especialitzats.
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) és la societat municipal que gestiona tot el cicle de l’aigua
de la ciutat i realitza activitats i presta serveis relacionats directament o indirectament amb el
cicle de l’aigua. D'entre la diversitat d'actuacions que duu a terme BCasa, en destaquen els
treballs de manteniment de la xarxa de sanejament i la gestió de les 26 fonts ornamentals i les
144 fonts de beure que hi ha actualment al districte.
A nivell singular, cal remarcar l'actuació feta al Turó Parc, on s'ha aportat aigua freàtica a les
fonts ornamentals, segregant-les de la xarxa de fonts de beure i del rec, i s'ha fet la remodelació
de la font dels Nenúfars.
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L’Ajuntament de Barcelona treballa des de fa anys per millorar les condicions d’accessibilitat en
els barris amb pendents pronunciades, especialment als districtes de muntanya i per fer-ho,
entre altres elements, compta amb una completa xarxa formada per 85 escales mecàniques, 42
ascensors verticals i 4 ascensors inclinats a l’espai públic que permeten salvar els desnivells.
El funcionament d’aquest sistema públic de mobilitat vertical es molt important especialment
per als barris de muntanya de la ciutat. El 2017 les escales han transportat 28,7 milions de
persones i els ascensors han fet un total de 6,3 milions de viatges.
La gestió dels contractes de manteniment i neteja de les escales mecàniques i ascensors de la
ciutat es realitza des del Departament d’Espai Urbà, de la Direcció d’Infraestructures i Espai
Urbà, dins la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures (Ecologia Urbana).
Al districte de Sarrià-Sant Gervasi hi ha diverses estructures de transport vertical: les escales
mecàniques dels carrers Roma i Claudi Sabadell (a la zona del Putxet) i les escales del carrer
Berlinès, a Monterols. A més, hi ha un ascensor al carrer Marmellà-Hurtado, també al Putxet, i
un altre al carrer Guerau de Liost, a Vallvidrera.
L’Ajuntament, dins del recentment finalitzat contracte de manteniment 2015-2018, ha
promogut la realització d’unes auditories externes per tal de valorar l’estat de manteniment de
les instal·lacions. Atès el mal estat dels aparells detectat en les auditories, l’Ajuntament ha
decidit obrir expedient sobre una de les anteriors empreses adjudicatàries responsables del
manteniment dels aparells i, en paral·lel, ha impulsat un nou contracte de manteniment, més
exigent amb la qualitat dels serveis, amb un major control de la gestió dels equips i un
increment dels paràmetres d’avaluació del servei.
Aquest mal estat en el manteniment de les escales ha provocat nombroses aturades tècniques
durant l'any 2018, que han fet baixar la mitjana de disponibilitat a uns nivells inacceptables, com
el 87% a les escales de Berlinès, o el 65% en el segon tram de les escales del carrer Roma (entre
Suïssa i Roca Batlle). Un cop s'ha produït el canvi de mantenidor (entre els mesos de setembre i
novembre de 2018), la disponibilitat de les escales mecàniques ha tornat als nivells habituals
propers o superiors al 99%.
Pel que fa als ascensors, han tingut un percentatge de disponibilitat durant el mandat proper al
99%. L'ascensor del Putxet ha transportat gairebé 200.000 persones entre l'1/06/2015 i el
31/01/2019, mentre que a Vallvidrera els usuaris en el mateix període han estat prop de
350.000.
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3.4.- EQUIPAMENTS
El departament d'Obres i Manteniment també coordina les obres de construcció i reforma i
rehabilitació d'equipaments. Una de les principals actuacions del Districte ha estat la finalització
de les obres del nou centre cívic Vil·la Urània, que inclou un edifici de nova planta, amb diversos
espais i una sala polivalent, i la restauració de l'antiga casa Vil·la Urània, que havia pertangut a
l'astrònom Josep Comas i Solà.
Es tracta d’un equipament multiús amb un espai relacional i d'accés a la planta baixa, un espai
expositiu al soterrani i una sala polivalent d'ús independent al semisoterrani. La coberta s'utilitza
com a espai d’activitats a l’aire lliure, directament relacionat amb els espais del Casal de Gent
Gran que es crea alineat amb la mitgera. El nou edifici, al costat de la casa original de Vil·la
Urània, té una superfície construïda d'uns 3.400 m2 repartits en 8 plantes.
L’edifici nou es projecta cap al mar amb una façana de vidre darrera la qual unes lames modulen
l’entrada de sol i d’aire, contribuint d'aquesta manera a obtenir una climatització més
sostenible. A cada planta hi ha una filera de jardineres amb unes plantes específiques que
podran cuidar els usuaris del centre, que també ajuda a millorar el confort i el benestar de
l’edifici. Aquest sistema de climatització, administrat informàticament, és totalment innovador i
constitueix un tret diferencial de l’equipament. A dins, les parets i portes són de vidre per tal
que el sistema de climatització funcioni de manera òptima a cada espai. L'edifici ha suscitat
l'interès del món de l'arquitectura i l'any 2018 ha obtingut la certificació Leed Platinum 2018 de
Leadership in Energy and Environmental Design.
La casa original de Josep Comas i Solà ha estat totalment rehabilitada. La planta baixa, molt
lluminosa, funciona com a espai relacional que es prolonga amb una petita terrassa i un jardinet
per la banda de Via Augusta. A la planta soterrània s’ha dedicat un espai expositiu a la figura de
l’astrònom.
A Sant Gervasi-Galvany ha reobert les seves portes el Casal Sant Ildefons, un cop finalitzades les
obres d'adequació de l'antic casal a la normativa municipal per a casals de gent gran. S'ha creat
un espai d’accés exterior que ha permès ubicar una rampa destinada a salvar el desnivell
existent; s'ha redissenyat l'accés al centre per minimitzar la sensació de passadís, s'ha propiciat
l’entrada de llum natural, s'han alliberat els dos patis i s'han creat espais polivalents, oberts i
flexibles al seu voltant, reorganitzant la resta d’espais en funció de l’activitat i ocupació.
El Districte ha estrenat dos equipaments més destinats a la millora del medi ambient: els punts
verds de barri del Jardí de les Tres Torres (inauguració prevista per al mes de juliol de 2019) i del
carrer Cardenal Sentmenat. Els punts verds de barri són centres de recepció i classificació dels
residus particulars, no aptes per als contenidors de la recollida domiciliària i als quals se’ls dóna
un tractament específic. Són instal·lacions fixes, amb personal d’atenció al públic, dins la trama
urbana i repartides pels diferents barris de la ciutat per facilitar l’accés i la seva utilització als
veïns i veïnes. El servei és gratuït i d’ús exclusiu per a particulars.
També en aquest mandat han finalitzat els treballs de recuperació del Dipòsit del Rei Martí.
S'han habilitat els accessos i els diversos serveis i instal·lacions, s'ha restaurat de manera integral
tot l'interior, respectant l'estructura original de sala hipòstila amb pilars, arcs i voltes de maó, i
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s'ha impermeabilitzat la coberta. Per al tractament interior del dipòsit s'han dut a terme estudis
específics de ventilació, d'il·luminació i de tractament acústic. En aquest sentit, els acabats
(paviment i parets) estan pensats de manera expressa per absorbir la reverberació del so i
millorar les condicions acústiques de l'espai. Resta pendent per al futur l'execució del projecte
per a la recuperació del bosc de la part superior del Dipòsit, que inclourà nous elements
vegetals, la incorporació de mobiliari urbà, una nova il·luminació i l’establiment d’un recorregut
accessible que connectarà els carrers de Jaume Càncer i Bellesguard a través del parc.
L'execució dels grans projectes de ciutat requereix una planificació que al llarg de les seves
diferents fases (estudis previs, projectes bàsics, projectes executius, etc.) s'allarga en el temps.
Durant aquest mandat s'han iniciat diversos projectes d'una gran magnitud que hauran de
cristal·litzar durant els propers anys. Els principals projectes de futur que el Districte té iniciats
són els següents:
•

Mercat de Vallvidrera. Es disposa d'un projecte executiu de reforma de l’espai interior
del l’antic Mercat, que ha de permetre encaixar el programa que el Districte està
treballant conjuntament amb les entitats del barri. A nivell funcional, es preveu que els
sistemes de compartimentació interior permetin la màxima flexibilitat possible, per tal
de donar serveis a les activitats que hi desenvoluparan les entitats en el futur.

•

Equipament de la plaça de Sarrià: s'ha enllestit el projecte executiu de l'edifici que
acollirà la futura biblioteca de Sarrià i els serveis tècnics del Districte. Es tracta d’un
projecte molt complex, ja que l’edifici s’ha de construir sobre una volta de túnel del
Ferrocarrils de la Generalitat. Les mesures de protecció addicionals requerides per
Ferrocarrils han fet augmentar el pressupost del projecte substancialment i endarrerir
l'inici de les obres. La superfície prevista de l'edifici és de 5.363 m2 dels quals la
superfície útil són 4.661 m2 repartits entre la biblioteca (1.372 m2), els patis (136 m2), les
dependències de la seu del Districte (1.349 m2), el terrat (12 m2), les sales polivalents
(599 m2), el terrat cívic (394 m2) i els espais reservats a la logística (797 m2).

•

Casetes del carrer Hort de la Vila. Després de l'incendi que les va calcinar, s'han dut a
terme treballs d'enderrocament selectiu per retirar la runa i estabilitzar els dos edificis.
En paral·lel, s’ha continuat treballant amb les entitats del barri, amb l'objectiu que les
casetes puguin acabar sent un nou equipament juvenil per al barri.

I també:
Construcció d'un espai esportiu a la plaça Lesseps, 26, en un antic solar tancat amb un mur
de formigó i sense cap ús, atenent a una demanda veïnal. L'actuació ha consistit en la
instal·lació d'una cistella de bàsquet, una taula de tennis taula, i mobiliari urbà, amb un espai
de formigó lliscat i una zona de sauló, amb un tancament que dóna seguretat a l'espai però al
mateix temps dóna visibilitat des de l'exterior. També s'ha instal·lat una zona de jocs infantils
al jardí del Camp de Sarrià i es treballa en l'habilitació d'una zona de jocs infantils a l'espai de
la Llosa.
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A més, al llarg del mandat s'han realitzat millores i actuacions en centres cívics, biblioteques i
equipaments, com els centres cívics l'Elèctric (nou nucli de comunicacions) i de Sarrià
(remodelació de la sala d'actes); a la seu del districte i la biblioteca Clarà s'han instal·lat
plaques fotovoltaiques, en el marc del Programa d’Impuls de Generació Solar promogut per
l’Agència d’Energia de Barcelona. A la biblioteca Clarà, a més, s'han arranjat els jardins. Per
altra banda, a Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes cal destacar la rehabilitació de Vil·la Joana i
els treballs de restauració de Can Calopa, per facilitar les tasques de divulgació de la seva
activitat agrícola i vinícola, i la millora funcional de la pròpia activitat del centre, i a Les Tres
Torres, la substitució de la coberta del Mercat de les Tres Torres per tal d’optimitzar-ne
l’estanqueïtat i adequar-ne el condicionament tèrmic, així com per fer visible el lluernari de
llum natural.
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3.5.- ESPAIS VERDS
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi és un dels districtes de la ciutat amb més kilòmetres quadrats
de parcs, jardins i espais verds.
No hi ha dubte que en una ciutat tan densa com Barcelona, l'obertura de nous espais verds és
una gran notícia. Aquest mandat el districte ha estrenat dos nous espais verds:
Els jardins de la Casa Muñoz Ramonet han obert al públic el juny de 2016, després de les
actuacions de rehabilitació que s’hi han dut a terme, consistents en la millora de l’accessibilitat
la remodelació de la xarxa de reg i la millora del sistema d’enllumenat. També s’ha reconvertit la
piscina en un estany, i s’ha intervingut en els dos estanys que ja existien en el jardí, seguint els
criteris de biodiversitat adequats per al funcionament d’estanys naturalitzats. Els treballs han
suposat la recuperació del disseny i la vegetació originals ideats per Jean-Claude-Nicolas
Forestier, l’any 1916, i per Joan Mirambell, l’any 1956. Cal destacar la conservació d'arbres de
gran valor, com el til·ler, l’auró negre o el lledoner.
Els jardins de Can Ferrer, al carrer d'Alfons XII, són més de 2.000 m2 de repòs i passeig al cor del
barri de Galvany, en un espai dominat per la vegetació autòctona, amb garrofers, alzines,
magraners, oliveres i xiprers. També s’han col·locat diferents arbustos de llorer, murtra,
llentiscle, marfull i arboç. A més, s’han creat murs vegetals aprofitant les parets que limiten
l'espai. Després de l'obertura del jardí, que era l'actuació prioritària per tractar-se d'una antiga
demanda veïnal, s'ha realitzat un estudi de consolidació de l'edifici existent, per tal de valorar-ne
l’estat i per procedir, si cal, a la seva rehabilitació, reforma i ampliació. Pel que fa als futurs usos
de l’edifici, des del Districte s'està treballant per aglutinar un teixit veïnal suficientment ampli i
divers que permeti iniciar aquest debat de la manera més enriquidora possible.
Una altra actuació molt destacada ha estat la rehabilitació i millora del jardí del Turó Parc,
tornant a posar en valor el patrimoni natural i escultòric de l’obra de Rubió i Tudurí. Els treballs
han consistit en la rehabilitació integral del llac per tal de millorar-ne l’estat de conservació, la
consolidació dels camins de sauló, la renovació del verd (pradera, arbustiva i arbrat), les millores
en el reg i la xarxa freàtica, la renovació de jocs infantils i del mobiliari urbà i la nova
senyalització. També cal remarcar la recuperació de l'antic teatret de titelles, amb una nova
tarima per a l’escenari i un mòdul prefabricat.
El Turó Parc és un dels jardins històrics més importants de Barcelona, i disposa d’una vegetació
de gran valor com espai de biodiversitat urbana. Per protegir aquestes plantacions i la
biodiversitat que hi viu, s’hi ha prohibit l’entrada de gossos (com a la resta de parcs històrics de
la ciutat).
Ben a prop del Turó Parc, i precisament per compensar la pèrdua d'espai per passejar els gossos,
s'ha habilitat una zona d'esbarjo de gossos als jardins de Piscines i esports, de més de 1100 m2.
La nova àrea incorpora un abeurador per als gossos i un espai d’estada per als propietaris.
Aquesta nova àrea s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per la convivència entre les persones
i els animals de companyia i pel respecte als drets dels animals, i que cristal·litza en la
construcció d'una àrea d’esbarjo per a gossos de com a mínim 700 m2 a cada un dels districtes.

72

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Informe de gestió 2015-2019

Les últimes actuacions que s'han iniciat han estat les reformes de la plaça de Ferran Casablancas
i del parc de la Font del Racó.
A la plaça de Ferran Casablancas l'actuació ha consistit en la millora dels paviments deteriorats,
l'establiment d'una xarxa de drenatge eficaç, la millora de l’accessibilitat i la connectivitat de la
plaça, la creació d'una nova àrea de jocs infantils i una nova àrea per a gossos, la recuperació de
l’arbrat i la vegetació i la renovació de la xarxa de reg.
Al parc de la Font del Racó el projecte, iniciat el febrer de 2019, es basa en el tractament
general de la jardineria: es fa una esbrossada, s'eliminen les espècies invasores i els exemplars
en mal estat, i es duu a terme una revegetació i plantació d’arbustives. L’actuació també
incorpora l’estabilització dels talussos i torrenteres per evitar l'erosió actual. Així mateix, es dota
de major resistència els camins, amb un nou paviment de sauló estabilitzat; es distribueixen
nous punts de recollida d’aigües al camí, que les transportaran fins a zones verdes on es puguin
infiltrar, i s’instal·la un nou sistema de boques de reg. Finalment, s'instal·len nous murs de pedra
seca o bé de gabions per tal de millorar la contenció dels fins de diversos talussos.
I també:
La Mesura de Govern que l'any 2017 ha aprovat el Programa d'impuls de la infraestructura
verda urbana suposa una aposta per la naturalització dels espais urbans, en el sentit
d'incrementar la vegetació, deixar créixer les plantes dels escocells, podar menys els arbres,
protegir les espècies autòctones, fomentar la biodiversitat i apropar la natura a les persones
per afavorir la salut i la qualitat de vida a la ciutat. Al districte s'ha habilitat un espai amb flora
espontània al carrer de Plantada i al Tanatori de Sant Gervasi, així com una torre niu de
ratpenats a l’hort municipal de Collserola.
La gestió del verd urbà també inclou la poda d'arbres i la plantació i reposició d'arbrat.
També durant aquest mandat s'han arranjat els jardins de la biblioteca Clarà per obrir-los al
públic fora de l'horari de la biblioteca: s'hi han instal·lat boques de reg, s'ha substituït el
mobiliari urbà i s'han reparat les parts d’obra deteriorades.
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3.6.- BRIGADES
Les brigades del Districte són una unitat que té per encàrrec realitzar les obres de manteniment,
reparació, millora, adequació i actuacions similars que es realitzen en equipaments i a la via
pública, treballs que provenen bàsicament de les incidències, reclamacions i suggeriments que
es reben a través de la bústia ciutadana. Així mateix, quan es detecten un seguit d'incidències en
una mateixa vorera o espai i es valora que la millor solució és refer de nou el tram de carrer, la
Brigada es pot fer càrrec d'algunes actuacions de millora de petita dimensió.
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3.7.- LLICÈNCIES I INSPECCIÓ
Les principals activitats del departament de Llicències i Inspecció al llarg del mandat han estat
les següents (es pot consultar el detall en el Recull d'indicadors de l'annex 1):
•
•
•
•

•

Tramitació de guals: més de 600 tramitacions durant el mandat (altes, baixes, canvi de
titular, modificació de característiques, etc.).
Gestió de llicències i comunicats d'activitat: el departament ha tramitat més de 1.700
comunicats d'activitat i ha resolt prop de 200 llicències d'activitat.
Expedients de via pública: s'han obert més de 3.200 expedients durant el mandat, que
han generat un nombre similar d'inspeccions.
L'aplicació Autoritas (el sistema d'informació corporatiu que gestiona els expedients de
disciplina en els àmbits de l'espai públic, les activitats i les obres) ha obert prop de 8.200
expedients que han generat gairebé 11.200 inspeccions.
Pel que fa a l'apartat d'obres, cal destacar els més de 4.100 expedients de comunicats
d'obres immediats que s'han gestionat entre l'1/06/2015 i el 31/01/2019. Pel que fa als
expedients d'Obres Majors, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi és el tercer districte de
Barcelona que en gestiona més, per darrere dels de Ciutat Vella i l'Eixample.

Comunicats
immediats
Comunicats diferits
Expedients d'obres
majors sol·licitats
Expedients d'obres
majors resolts

2015

2016

2017

2018

2019

Totals

563

1.054

1.251

1.122

116

4.106

118
81

208
177

247
214

243
215

16
10

832
697

71

162

171

191

16

611

Una dada especialment rellevant és que la ràtio de llicències tramitades per tècnic al Districte de
Sarrià-Sant Gervasi és la més alta de Barcelona: 38,20 llicències per tècnic, quan la mitjana a la
ciutat és de 23,60 llicències per tècnic (dades corresponents a l'any 2018).
Un altre aspecte d'aquest mandat que cal destacar ha estat l'especialització de l’atenció al
taulell de Serveis tècnics. Tots els tècnics del departament tenen entre les seves principals
funcions, l’atenció al taulell, però amb el canvi de funcionament introduït aquest mandat,
l'atenció al públic es limita a l'horari de 12:00 a 14:00, cada dia, de la següent manera:
Dilluns i dimecres: obres
Dimarts i dijous: activitats
Divendres: guals i espai públic
Dilluns, dimecres i divendres: disciplina Autoritas.
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3.8.- L'OFICINA DE COLLSEROLA
L'Oficina de Collserola gestiona la part de muntanya del districte, situada al mig o en contacte
amb el Parc Natural de Collserola. Es tracta d'un territori de 1.152 Ha i 4.641 habitants, amb un
gran valor paisatgístic, social i ecològic per a la resta de la ciutat. Les especials peculiaritats
d'aquest territori fan que la seva gestió s'hagi d'abordar posant especial èmfasi amb la
potenciació dels seus recursos naturals, la sostenibilitat i la resiliència.
L'Oficina, situada a l'antiga estació de Les Planes, es va crear per apropar els serveis del Districte
al veïnat dels barris de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, que d'aquesta manera no s'han de
desplaçar fins a les oficines centrals del Districte per rebre assessorament i atenció o per
realitzar determinats tràmits. Gràcies al seu coneixement del territori i a la seva pròpia ubicació,
funciona com a primer punt de contacte entre el govern del districte i els veïns, i dóna suport a
les diferents associacions de veïns dels barris de muntanya.
L'Oficina assumeix de manera directa algunes actuacions urgents i immediates que provenen
bàsicament de les incidències, reclamacions i suggeriments que fan els ciutadans, de manera
directa o a través de la bústia ciutadana.
La missió de l'Oficina, en definitiva, es resumeix amb els següents punts:
1. Impulsar, coordinar i executar les polítiques municipals relacionades amb aspectes urbanístics
i de planejament i gestió urbanística que afecten els barris d’aquesta part del districte. Cal
destacar la participació de l'Oficina en la MPGM en l'àmbit de Les Planes, els treballs de
planejament per a la MPGM als entorns del camí del Carlet, la MPGM en l'àmbit del Parc Natural
de Collserola, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la
Serra de Collserola, entre d'altres.
2. Impulsar, supervisar, coordinar i assessorar els projectes d’urbanització que altres operadors
desenvolupin en el territori (Departament de Mobilitat, BIMSA, Parcs i Jardins, Urbanisme,
Enllumenat, Neteja, Gestió de l'Aigua, etc.), com els que afecten els carrers Menta, Lilà i Júpiter,
el Camí de la Gírgola, el carrer de les Alberes, el Camí de Mas Guimbau o el carrer del Bosc.
Un altre àmbit d'actuació important són els treballs de manteniment i millora de l’espai públic,
amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i la seguretat, normalment a través de la Brigada
contractada per l'Oficina. També cal remarcar la pavimentació de carrers, que en aquest
mandat ha abastat més de 5.000 m2 de vials.
3. Fer el manteniment de l’espai públic en l’àmbit territorial de Collserola, essent l’encarregada
d’informar i impulsar temes de manteniment, reparació i millora de la via pública. En aquest
apartat es poden esmentar els treballs de manteniment dels dos espais destinats a aparcaments
per a veïns a les estacions de ferrocarril del Baixador de Vallvidrera i les Planes, i diversos
projectes i actuacions encaminats a la dignificació o a la creació de nous espais cívics que
millorin la convivència ciutadana, com l'adequació d’espais per a la col·locació de marquesines
en diverses parades d’autobús, o l'arranjament de camins i d'espais com la plaça de la Font del
Món, la de la Tulipa, la plaça dels Pins de Vallvidrera, la del final del carrer de la Colònia del
Tibidabo o les escales Gatell.
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4. Fer el manteniment de l’espai forestal, a través de dos grans àmbits de treball: la gestió i la
coordinació de les operatives de nevades i gelades i de mesures antiincendis, i l’execució d’obres
de tractament i millora de torrents, rieres, espais forestals i manteniment dels camins tous de la
zona.
Com a principal mesura contra incendis l’Oficina s'encarrega de fer desbrossades periòdiques i
té cura de la neteja de les finques públiques i, amb els serveis forestals del Parc de Collserola,
l'obertura i el manteniment de franges de protecció de nuclis urbanitzats dels barris de
muntanya. L'Oficina també assumeix el manteniment dels hidrants i del dipòsit contra incendis
que hi ha al barri del Rectoret, així com el manteniment dels camins forestals, una altra de les
mesures passives en la prevenció d’incendis, en permetre les operacions de vigilància, extinció,
millora de la connectivitat i evacuació en casos d’incendis.
El manteniment de l'espai forestal també inclou el tractament de rieres i talussos, per evitar-ne
l’erosió i millorar-ne la seguretat, a través de la seva revegetació, la col·locació de gabions o
feixes intermèdies per reduir-ne el pendent, la instal·lació de malles per evitar despreniments, i
la neteja de cunetes i lleres naturals per garantir el curs normal de l’aigua i evitar l’aparició de
xaragalls i esvorancs. L'Oficina també col·labora en les actuacions de poda i tala d’arbres, en
especial després de períodes de pluja, neu o ventades, quan és habitual la caiguda o trencament
parcial d’arbres. Així mateix, col·labora amb el Consorci del Parc de Collserola en el control
d’espècies al·lòctones i la lluita contra les invasores.
5. Realitzar els informes previs i controls relacionats amb les llicències d’obres i activitats,
inspeccions i expedients de disciplina, en col·laboració amb el departament de Llicències i
Inspecció del Districte. Aquesta tasca té una especial rellevància, atesa l’existència d’un
planejament, el Pla Parcial de 1980, que regula específicament tota la zona de les Planes, i un
projecte d’urbanització executat entre els anys 1990 i el 2010.
Durant aquest mandat s’han informat 105 expedients de llicències d’obres i s'ha sol·licitat
l’obertura de 32 expedients disciplinaris.
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4.- LA DIRECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
La Direcció de Serveis generals dona suport de manera transversal a la resta de direccions i
departaments del Districte, amb la missió de garantir els recursos necessaris per al
desenvolupament de la seva activitat i coordinant la relació amb els àmbits sectorials de
recursos municipals de referència.
Dissenya les línies estratègiques en l’àmbit de la gestió dels recursos humans, materials i
econòmics del Districte i n’executa la comunicació.
Planifica, organitza i presta els serveis de suport que s’estructuren en els tres departaments que
integren la direcció:
•
•
•

Recursos interns
Serveis jurídics
Comunicació

És oportú remarcar l'alt nivell de rotació de la direcció i en particular el departament de
Recursos Interns, on els seus recursos humans han canviat en un 70% en un període de dos anys
(2016-18), coincidint amb la posada en funcionament de tres canvis importants: l'entrada en
vigor de la nova Llei de contractes, la posada en funcionament del procediment d’administració
electrònica i la directiva de canvi de modalitat de gestió de concessió a prestació de serveis.
S'inclou en aquest capítol una breu referència a l' Oficina d'Atenció al Ciutadà.
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4.1.- COMUNICACIÓ
El servei de Comunicació del Districte de Sarrià-Sant Gervasi assumeix, com a tasques
fonamentals, les següents:
Coordinació de les actuacions i polítiques en matèria de comunicació del Districte i elaboració
dels productes de comunicació, senyalització i elements d’imatge corporativa, d’acord amb les
necessitats de la direcció política i la direcció de Serveis a les Persones i el Territori.
Organització dels actes institucionals, en col·laboració amb les direccions sectorials vinculades.
És referent de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament al territori i col·labora amb el
Departament de Premsa en temes relacionats amb el districte.
Coordinació del sistema IRIS per al Districte. Tot i que cada àrea dels serveis tècnics del Districte
té els seus propis operadors, que s'encarreguen de preparar les respostes a les preguntes,
queixes i suggeriments que els ciutadans adrecen a través d'aquest sistema, la coordinació
general per a tot el Districte recau en l'àrea de Comunicació, des d'on es validen les respostes,
s'unifiquen els estils i s'envien a la ciutadania.
Gestió i manteniment de la pàgina web i la intranet del Districte. La pàgina web del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi (https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca), amb més de 8.300
visites mensuals (desembre 2018) ofereix una informació detallada i una gran varietat de
continguts al visitant: informació de tipus institucional, política i administrativa; informació
sobre serveis i tràmits que ofereix el Districte (casaments, llicències, oficines especialitzades);
una completa guia del districte; informació sobre el barris, la seva història i els seus punts
d'interès; notícies, agenda, atenció ciutadana, informacions d'interès de nivell de ciutat,
etcètera. Tota aquesta informació es recull, es redacta i s'actualitza des del departament de
Comunicació.
Elaboració del butlletí electrònic setmanal. El departament de Comunicació elabora un butlletí
digital de caràcter setmanal que recull les informacions i activitats més destacades i que envia
per correu electrònic als ciutadans i ciutadanes que ho han sol·licitat (més de 1.200 en acabar
l'any 2018).
Gestió de les xarxes socials. El Districte compta amb presència en les xarxes socials més esteses:
Twitter, Facebook, Flickr, Youtube i Instagram. Cal destacar els més de 8.400 seguidors a Twitter
i els més de 2.600 a Instagram assolits l'any 2018, les més de 6.300 fotografies a Flickr o les més
de 26.000 reproduccions del canal de Youtube.
I també:
No tot és el món digital. La comunicació del Districte també es fa per mitjans tradicionals, com
són els cartells. Les convocatòries dels òrgans de govern i participació, les reunions
informatives o la senyalització d'obres, per exemple, se solen anunciar al veïnat a través de
cartells que es distribueixen a la via pública. Així mateix, el Tauler d'anuncis municipals és una
altra de les plataformes comunicatives amb què compta el Districte a l'hora d'informar,
normalment, en aquests casos, de qüestions més burocràtiques.
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4.2.- SERVEIS JURÍDICS / SECRETARIA
La secretaria del Districte actua per delegació de la Secretaria General de l'Ajuntament. D'entre
les atribucions que té assignades, cal destacar totes aquelles actuacions vinculades al
funcionament dels òrgans de funcionament i participació del Districte (preparació d'expedients,
elaboració de les ordres del dia, tramesa de les convocatòries, redacció de les actes de les
sessions, interpretació reglamentària, etc.).
Pel que fa als Serveis Jurídics, realitzen tasques de producció jurídica (tant de gestió jurídicadministrativa com d'assessorament), d'entre les que destaquen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Relació amb el Síndic de Greuges a nivell català i la Síndica de Greuges de Barcelona
Actuacions d'assessorament i gestió jurídica als òrgans de govern, consultius, directius i
operatius del Districte, així com assessorament jurídic sobre les normes procedimentals.
Redacta, tramita i informa sobre els convenis i concerts que signa el Districte.
Gestiona i tramita expedients de responsabilitat patrimonial administrativa derivats de
danys i lesions, d’expropiació forçosa, expedients sancionadors, de reivindicació i
defensa dels bens de l'Ajuntament, de devolució d'ingressos indeguts, expedients de
gestió del sòl, expropiacions, projectes d'obra, etcètera.
Gestiona i tramita cessions de vial.
Custodia la documentació de les actes de celebració de matrimonis i la tramet al
Registre Civil i a la Secretaria General.
Gestiona les al·legacions i els recursos interposats contra actes i resolucions municipals i
informa els promotors.
Informa sobre els aspectes jurídics de llicències i inspecció i d’altres actes administratius,
quan correspongui.
Recursos administratius: interposició i resolució de recursos d'alçada.
Facilita a les persones interessades l'exercici al dret d'accés a la informació pública
mitjançant la vista d'expedients i emet informes de gestió per al departament de
Transparència.
També assumeix els expedients d'assentaments d'habitatges que són els de
reallotjament de persones que han ocupat espais i/o finques indegudament i/o
infrahabitatge, que han augmentat significativament l'any 2018.
Expedients de recuperació d'ofici de propietats municipals. En aquest mandat s'han
tramitat quatre expedients de recuperació de propietats municipals, als carrers
d'Iradier, d'Isaac Newton, de Montevideo i de Gaspar Cassadó.

80

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Informe de gestió 2015-2019

4.3.- RECURSOS INTERNS
El departament de recursos interns té com a atribució fonamental la gestió administrativa dels
recursos econòmics i humans del Districte. La gestió dels recursos econòmics comprèn els propis
de la gestió pressupostària: elaboració, gestió i seguiment del pressupost, i comptabilització de
despeses i ingressos, gestió de compres, contractació, convenis i subvencions.
•
•
•
•
•

Elabora el pressupost i executa la gestió pressupostària de l’activitat del Districte, a
través del control de gestió i altres sistemes d'informació i indicadors.
Impulsa, fa la gestió, el control i seguiment econòmic de la contractació, dels convenis
signats i les subvencions atorgades.
Gestiona els ingressos.
Tramita les subvencions.
Gestiona i supervisa els contractes amb empreses dins del seu àmbit d’actuació, i en
concret dels contractes de suport i dels serveis comuns del Districte.

El departament de Recursos interns també s'encarrega de la gestió administrativa dels recursos
humans, així com del control i el seguiment de les actuacions preventives en matèria de riscos
laborals i plans d’emergències.
Així mateix, assumeix la coordinació en matèria de de sistemes d’informació.
Al Recull d'indicadors es presenta un recull detallat de l'àrea de Recursos interns. De tota
manera, veiem a continuació un resum de les principals dades del mandat.
Despeses
Durant el període 2015-2019, el pressupost de despeses corrents del Districte s'ha incrementat
en un 6,85€. Per capítols, el capítol I (despeses de personal) s'ha incrementat en un 9,92%; el
capítol II (despeses de béns corrents i de serveis) ha crescut un 14,58%, mentre que el capítol IV
(transferència corrents) s'ha disminuït en un 11,71%, a causa de la conversió d'algunes
concessions de gestió de servei públic d'equipaments municipals en contractes de prestació de
serveis.
Liquidació pressupost per capítols (en €)
Personal (Cap. I)
Compra de béns i
serveis (Cap. II)
Subvencions (Cap. IV)
Total despesa
corrent
Inversions (Cap. VI)
Transf. de capital
(Cap. VII)
Total despesa de
capital
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019 (*)

% variació

4.280.827

4.647.367

4.504.609

5.154.565

4.705.584

0,10

11.722.074

11.155.501

11.398.050

12.794.484

13.430.999

0,15

5.586.184

5.491.501

5.471.546

5.150.930

4.931.882

-0,12

21.589.085

21.294.369

21.374.205

23.099.979

23.068.466

0,07

2.238.185

932.635

1.013.632

870.715

531.939

-0,76

30.000

-1,00

2.268.185

932.635

1.013.632

870.715

531.939

-0,77

23.857.270

22.227.003

22.387.837

23.970.693

23.600.405

-0,01

(*) Pressupost prorrogat en data 18/1/2019
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Personal (capítol I)
La despesa de personal durant el període 2015-2019 s'ha incrementat en un 9,92% acumulat. La
implantació, l'any 2017, de la nova pauta en la plantilla dels Districtes ha fet incrementar el
nombre de persones treballadores, tot i que no hi ha hagut un increment de pressupost lligat a
aquest augment, degut a les diverses baixes per jubilació del període 2016-17 i l'existència
d'algunes vacants a nivell directiu que han trigat un cert temps a ser cobertes. Per altra banda,
l'increment que s'observa l'any 2018 ha vingut provocat per l'aplicació de les millores salarials
del nou conveni amb efectes retroactius des del 2017.
Despesa total en personal
2015

2016

2017

2018

2019 (*)

% variació

4.280.827

4.647.367

4.504.609

5.154.565

4.705.584

9,92%

(*) Pressupost prorrogat en data 18/1/2019

La plantilla del Districte durant el període 2015-2019 s'ha incrementat en 27 persones. No es
tracta d'un increment net, ja que aquest es composa tant de cobertura de vacants com
d'increment de plantilla per aplicació de la nova pauta de Districtes. La nova pauta ha significat
un increment net de la plantilla d'11 efectius. La resta de places provenen de cobertura de
vacants. Pel que fa a la composició de la plantilla, s'observa una igualtat entre homes i dones
gairebé absoluta.
Pel que fa a les categories professionals, s'observa una clara tecnificació: l'any 2019, de les 94
persones en plantilla, 60 són tècnics superiors (inclosos els llocs de representació política) o
mitjans i 33 són administratius o auxiliars administratius.

Compra de béns i serveis (capítol II)
La despesa en compra de béns i serveis ha tingut un increment net d'1.708.925 € (un 14,58%),
que prové sobretot de l'augment de despesa relacionada amb els serveis a les persones. El punt
d'inflexió es situa en l'exercici 2018 i és degut a dos factors significatius. D'una banda, en aquest
exercici és quan hi ha el major traspàs de concessions de gestió de servei públic, amb càrrec al
capítol IV, a contractes de prestació de servei, amb càrrec al capítol II. De l'altra banda, en
aquest exercici es produeix l'entrada a ple rendiment del Centre Cívic Vil·la Urània i del Casal de
Gent Gran Sant Ildefons.
Despesa total en béns i serveis
2015

2016

2017

2018

2019 (*)

11.722.074

11.155.501

11.398.050

12.794.484

13.430.999

(*) Pressupost prorrogat en data 18/1/2019
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Transferències corrents (subvencions) (capítol IV)
En termes generals, el pressupost de capítol IV s'ha reduït en el període 2015-2019. Els
descensos més significatius es troben, com ja s'ha dit, en la conversió en contractes de
prestacions de serveis de les concessions de gestió d'equipaments públic com ara casals de gent
gran, d'infants i juvenils i centres cívics. Així mateix, cal tenir en compte que s'ha deixat de
subscriure un conveni amb el Consorci del Parc de Collserola vigent els anys 2015 i 2016 per a la
prevenció d'incendis forestals. Però per altra banda, cal remarcar el significatiu increment de les
subvencions, tant en convocatòria general com les subvencions nominatives extraordinàries,
que han crescut més d'un 43% (88.620 €).
Transferències corrents - Subvencions

IMPORT TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019 (*)

5.586.184

5.491.501

5.471.546

5.150.930

4.931.882

(*) Pressupost prorrogat en data 18/1/2019

Pla d'Inversions del Districte (capítol VI)
L'any 2015 es dota per al període 2015-2019 el PID (Pla d'Inversions del Districte), tot i que la
seva gestió està subjecta a les modificacions i les reperiodificacions pròpies de les obres i dels
requeriments pressupostaris i financers. Un element important que convé aclarir és que la
dotació de l'any 2015 és molt superior a la resta pels 15 milions d'euros que es van destinar a
indemnitzar els propietaris dels 15 habitatges de Dalmases, 63 i a l’enderroc de l'edifici.
PID liquidat 2015-2019
Any
2015
2016
2017
2018
2019

(1)
(2)
Total

35.676.777
11.135.094
6.819.767
8.116.428
5.234.870
66.982.936

(1) Pressupost liquidat a 25/02/2019
(2) Pressupost previst

Ingressos
En l'apartat d'ingressos cal destacar l'increment constant de l'Impost sobre Construccions i
Instal·lacions, proper al 70% en el període 2015-2018, així com els ingressos provinents per taxes
i altres ingressos, on destaquen especialment la taxa per guals, que en el 2018 es situa en més
de 3,5 milions d'euros, la taxa per vetlladors, que arriba al 382.000 €, les es multes per infracció
de les ordenances (798.000 €) i les execucions subsidiàries (161.000 €). També cal fer esment als
ingressos per activitats en centres cívics, que han passat de valors propers als 13.000 €als
178.000 € de l'any 2018, a causa del ja esmentat canvi de forma contractual, de concessió a
prestació de serveis.
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Liquidació pressupost per capítols (en €)

Impostos
indirectes
Taxes i altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials
Total

2015

2016

2017

2018

2019 (*)

% Incr. 2018/15

1.986.181

2.277.556

2.727.026

3.370.994

2.179.425

69,72%

4.425.897

4.686.399

5.146.548

5.435.655

4.314.452

22,81%

0

0

0

0

40

112.646

26.083

10.401

580

5.524

-99,49%

6.524.724

6.990.038

7.883.975

8.807.229

6.499.442

0,35
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4.4.- L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
Les dependències del Districte del carrer Anglí, 31 inclouen l'Oficina d'Atenció Ciutadana de
Sarrià-Sant Gervasi, on un equip d'informadors i informadores atén la ciutadania amb cita prèvia
(que es pot sol·licitar en el mateix punt, a través del Quiosc de tràmits i serveis). Els tràmits més
usuals que es gestionen a l'OAC tenen a veure amb la liquidació i el pagament de tributs, preus
públics i multes, amb el Padró Municipal o els processos de selecció de personal de
l'Ajuntament, entre d'altres.
El desenvolupament d'una oficina virtual sembla consolidar últimament una tendència a la
reducció de les atencions presencials en les OAC, tal i com es desprèn de la següent gràfica:

Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

2015

2016

2017

2018

931.463
53.470

955.171
58.280

921.426
51.405

916.216
50.912
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5.- REGIDORA I GERÈNCIA
La regidoria i la gerència del Districte són les dues àrees del Districte des d'on es coordina i es
dirigeix l'acció política i tècnica del Districte, respectivament.
La gerència del Districte és la responsable de l'impuls, el funcionament i la coordinació de les
àrees tècniques que operen en el territori de Sarrià-Sant Gervasi, tant les del propi Districte com
la seva relació amb àrees i departaments de la resta de l'Ajuntament, d'altres administracions i
amb el sector privat, en totes les seves activitats.
A nivell intern, supervisa, planifica i organitza els serveis i les activitats que es presten des del
Districte, que donen compliment als diferents plans, projectes i estratègies que es defineixen
des de la gerència municipal.
La gerència del Districte és, al mateix temps, l'àmbit on es produeix l'enllaç entre les directrius
polítiques i els mitjans tècnics que permeten fer-les possible.
La regidoria del Districte és l'àmbit de representació política del Districte i, com a tal, és des d'on
es dóna impuls polític a les línies aprovades per l'alcaldia de la ciutat. Els consellers i conselleres
municipals, a més a més, representen el Districte en els actes públics, atenen les entitats i el
veïnat, impulsen projectes i rendeixen comptes de l'acció municipal en els diferents òrgans de
govern i de participació.
Les atribucions més institucionalitzades que es duen a terme des de la regidoria del Districte, i
que es desenvolupen a continuació, són les següents:
•
•
•
•
•

Organització i direcció dels òrgans de govern i participació
Resposta a precs, preguntes i proposicions
Resposta als expedients que remeten el Síndic de Greuges i la Síndica de Barcelona
Resposta a les interpel·lacions presentades pels partits polítics
Coordinació de les Trobades amb l'Alcaldessa al territori
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5.1.- ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ
Els districtes són els òrgans territorials encarregats de desconcentrar la gestió, descentralitzar la
participació ciutadana i aplicar una política municipal orientada a corregir els desequilibris i
representar els interessos dels diversos barris i zones del municipi.
La ciutadania pot assistir lliurement al consell de districte i a les comissions consultives, tot i que
la intervenció oral en aquests òrgans s’ha de dur a terme seguint les indicacions que marca la
normativa.
Òrgans de govern
Consell de Districte. És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La
presidència recau en un regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït
pels regidors adscrits i consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats
electorals del territori que representa. Al llarg del mandat, s'han celebrat Consells Plenaris de
manera periòdica, cada 2/3 mesos. El detall de les sessions es pot consultar al Recull
d'indicadors.
Junta de Portaveus. La Junta de Portaveus determina les proposicions o mocions presentades
pels grups municipals que es debatran en cada sessió del Consell de Districte i n'aprova l’ordre
del dia de cada sessió. Al llarg del mandat, s'han celebrat sessions de la Junta de Portaveus amb
caràcter previ a la celebració de cada Consell Plenari.
Comissió de Govern. La Comissió de Govern del Districte és l'òrgan executiu en el qual es
dirimeixen les proposicions i els afers que s'han de debatre en el Consell de Districte.
Comissions consultives. Les comissions consultives tenen una funció d'efectes informatius i de
participació. Cada districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre
determinat, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de
tractar. En el cas del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, les Comissions Consultives són dues:
Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat (inicialment i fins al mes de
setembre de 2016, dividida en dues Comissions).
Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Econòmica (inicialment i fins al mes de setembre de 2016, dividida en dues Comissions).
Aquestes Comissions es reuneixen de manera periòdica, cada 2/3 mesos. El detall de les sessions
es pot trobar al Recull d'indicadors.

Òrgans de participació
Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament
per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions
municipals.
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Consell Ciutadà. El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del
Districte. En formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del
districte i dels consells de barri, així com ciutadans i ciutadanes a títol individual.
Audiència Pública del Districte o fòrum ciutadà. El fòrum ciutadà o audiència pública, d’àmbit de
districte, és la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania
perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes en relació amb una
determinada actuació pública, activitat o programa d'actuació. En el cas dels districtes està
regulada per les normes reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada
districte. Les Audiències se celebren de manera periòdica cada 2/3 mesos, moltes vegades amb
caràcter previ a la celebració del Consell Plenari. El detall de les sessions es troba al Recull
d'indicadors.
Consells sectorials. Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la
ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic. En formen part
persones a títol individual, les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta,
els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell
Sectorial. El Districte de Sarrià-Sant Gervasi compta amb els Consells Sectorials Escolar, de Salut,
de Dones i de Prevenció i seguretat.
Consells de barri. El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre
totes les qüestions referents al barri; un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana
de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.
Al llarg del mandat s'han celebrat entre un i tres Consells de Barri anuals a cadascun dels barris
del districte, precedits per les respectives Comissions de Seguiment. El calendari es pot consultar
a l'annex 1 d'aquesta memòria (Recull d'indicadors).
Consells d’equipaments. Els consells d’equipament i les comissions de treball són altres òrgans
periòdics de participació que tenen com a finalitat elaborar estudis, organitzar activitats i fer-ne
el seguiment en àmbits de districte, barri, sector o equipament.
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5.2.- PRECS, PREGUNTES I PROPOSICIONS I INTERPEL·LACIONS DELS PARTITS POLÍTICS
Els partits polítics amb presència al Consell del Districte interpel·len el govern del Districte amb
preguntes i li plantegen precs; així mateix, sotmeten proposicions a la resta de grups. El resum
d'aquesta activitat és el següent (es pot consultar tota l'activitat detallada a l'annex 3).
Per partits polítics:
PRECS
Grup
CiU/PDCAT
C'S
PP
ERC
TOTAL

Aprovats
9
11
7
12
39

Rebutjats
9
5
7
1
22

Presentades
18
16
14
13
61

Aprovades
0
15
16
14
16
61

Rebutjades
1
0
0
2
0
3

Presentades
1
15
16
16
16
64

Rebutjats
0
0
9
1
5
0
0
2
5
22

Presentats
1
0
19
1
15
1
4
6
14
61

PROPOSICIONS
Grup
BCOMÚ
CiU/PDCAT
C'S
PP
ERC
TOTAL

Per temàtica:
PRECS
Altres
Comerç
Equipaments
Habitatge
Mobilitat
Neteja
Organització
Prevenció i seguretat
Urbanisme

Aprovats
1
0
10
0
10
1
4
4
9
39
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PROPOSICIONS
Altres
Comerç
Equipaments
Habitatge
Mobilitat
Neteja
Organització
Prevenció i seguretat
Urbanisme

Aprovades

Rebutjades

Presentades

2
2
16
1
15
3
6
5
11
61

0
0
0
1
0
0
0
1
1
3

2
2
16
2
15
3
6
6
12
64

PREGUNTES
Presentades
Altres
Comerç
Equipaments
Habitatge
Mobilitat
Neteja
Organització
Prevenció i seguretat
Urbanisme

0
4
15
6
10
3
7
12
10
67

Precs i proposicions per estat d'execució i anys:

2015
2016
2017
2018

Resolt

No executat

En procés

Tancat

8
22
11
21
62

0
2
1
6
9

1
7
4
8
20

2
1
2
4
9

Precs i proposicions no
aprovats
4
7
10
4
25
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22

21

20
Resolt
15

No executat

11
10

8

7

5
0

0

1

2

4

2015

2

10

7
4
1

2016

1

6
2

2017

En procés

8

Tancat
4 4

Precs i proposicions no aprovats

2018

100%
Resolts

90%
80%

48%

70%

Tancats

52%

En procés

60%

Pendents

2%
11%
3%

50%
40%
30%

No aprovats

13%
20%

20%

36%

10%

11%
5%

0%

PRECS

PROPOSICIONS

Per altra banda, els grups del consistori poden adreçar interpel·lacions al govern del Districte
per a rebre una resposta escrita. El resum d'aquesta activitat és el següent:
Total de precs i preguntes rebudes:
CIU/PDCAT
C's
PP
ERC
PSC
CUP
Total

2015
11
0
3
0
0
0
14

Estat
Contestades
En tràmit de resposta
No contestades

2016
76
4
19
0
4
0
103

2017
24
5
35
0
0
1
65

2018
56
1
19
0
0
0
76

2019
11
0
0
0
0
0
11

Total
178
10
76
0
4
1
269

254
14
1
269
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5.3.- RECLAMACIONS DE SINDICATURA
Una de les tasques que es coordinen des de la gerència i la regidoria del Districte, en
col·laboració amb els Serveis Jurídics, és la de donar resposta als requeriments que fan les
Sindicatures de Greuges, tant a nivell nacional com municipal.
En aquest mandat, els expedients adreçats al Districte han estat els següents:

2015
2016
2017
2018

Síndic (Catalunya)

Síndica (Barcelona)

Total

12
16
17
18
63

6
11
26
26
69

18
27
43
44
132

Per matèries, els expedients fan referència a les següents temàtiques:
Temàtica

Valor

Contaminació acústica
Llicències d'obres i disciplina urbanística
Llicències d'activitat econòmica
Llicències d'ocupació de l'espai públic
Contaminació atmosfèrica, lumínica i altres immissions
Circulació i estacionament de vehicles de motor
Procediment administratiu comú
Esports (instal·lacions, curses via pública, promoció)
Neteja, reg i recollida d'escombraries
Manteniment de la via pública i mobiliari
Ús de l'espai públic
Seguretat i protecció (Guàrdia Urbana)
Planejament i gestió urbanística
Serveis sanitaris
Participació ciutadana, informació pública de projecte
Mediació i convivència
Vialitat i senyalitzacions
Animals de companyia i lliures o abandonats
Comunicació pública (publicitat, anuncis, bans...)
Salut pública (tabaquisme, alcohol, drogues, zoonosi)
Règim jurídic general de l'habitatge
Infraestructures i obra pública
Parcs i jardins, platges, arbrat i aigües
Gestió de serveis públics (contractació i execució)
Total

33
22
14
7
7
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
132
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Contaminació acústica
Llicències d'obres i disciplina urbanística

1
1
1 1 1
2
3

2

2

Llicències d'activitat econòmica

2
2 2

Llicències d'ocupació de l'espai públic
33

3

Contaminació atmosfèrica, lumínica i
altres immissions
Circulació i estacionament de vehicles
de motor
Procediment administratiu comú

4
4
4
4
4

22

6
7
7

14

Esports (instal.lacions, curses via
pública, promoció)
Neteja, reg i recollida d'escombraries
Manteniment de la via pública i
mobiliari
Ús de l'espai públic
Seguretat i protecció (Guàrdia Urbana)
Planejament i gestió urbanística
Serveis sanitaris
Participació ciutadana, informació
pública de projecte
Mediació i convivència
Vialitat i senyalitzacions
Animals de companyia i lliures o
abandonats
Comunicació pública (publicitat, anuncis,
bans...)
Salut pública (tabaquisme, alcohol,
drogues, zoonosi)
Règim jurídic general de l'habitatge
Infraestructures i obra pública
Parcs i jardins, platges, arbrat i aigües
Gestió de serveis públics (contractació i
execució)
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5.4.- LES TROBADES AMB L'ALCALDESSA
Les "Trobades amb l'alcaldessa" són un punt de trobada regular sense un ordre del dia
preestablert, en què es prioritza la proximitat. L'alcaldessa escolta els veïns i les veïnes i hi
comparteix reflexions sobre la ciutat i les seves prioritats, per tal de millorar la feina i el
funcionament de l'Ajuntament. Aquestes preses de contacte amb el carrer i amb els problemes
reals de la gent s'han realitzat, en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en dues ocasions.
La primera reunió al Districte s'ha celebrat al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes el 4 de
març de 2016 al centre Cívic L'Elèctric de Les Planes. Entre els diversos temes que s'han tractat,
els que de manera més singular preocupen els veïns dels barris de muntanya són la identitat
pròpia i diferenciada dels barris de muntanya, el futur equipament a l'antic Mercat de
Vallvidrera, l'estat de manteniment de les voreres i el paviment d'alguns carrers dels diferents
nuclis de població, la problemàtica dels porcs senglars, les franges perimetrals de protecció
d'incendis, les millores que requereixen alguns equipaments, l'afectació de la cinquantena
d'habitatges de les Planes, o les dificultats específiques del barri en quant a la mobilitat, per
esmentar només els més recurrents.
La segona trobada al districte ha tingut lloc al Centre Cívic Casa Orlandai el 10 de març de 2017.
De manera resumida, els temes que s'han tractat en aquesta segona trobada amb els veïns i les
veïnes han estat els problemes al voltant de la mobilitat, la brutícia, la convivència i l'incivisme,
la preocupació per les dificultats que té el jovent per quedar-se al barri a causa dels preus de
l'habitatge, les demandes de més equipaments i d'una major atenció al medi ambient. Els veïns
també han mostrat el seu interès per la futura biblioteca de Sarrià i per la possibilitat de
disposar d'un espai per a les colles de cultura popular.
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INTRODUCCIÓ
Aquest Balanç de gestió del mandat 2015-2019 recull una sèrie de dades i indicadors que
serveixen per valorar el volum d'activitat dels diferents serveis, programes i activitats que
desenvolupa el Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
El balanç s'inicia amb una referència a l'estat d'execució assolit del PAD, el Pla d'Actuació del
Districte, que va ser elaborat a l'inici del mandat i que estableix les línies prioritàries, els
objectius i les actuacions de l’acció de govern del districte.
A continuació es presenten diversos indicadors de l'activitat dels serveis tècnics del Districte,
començant per la direcció de Serveis a les Persones i el Territori, des d'on es coordinen els
equipaments públics, els diversos espais de treball amb entitats, associacions veïnals i
l'Administració pública, i els diversos programes, tant els que s'adrecen expressament als
diferents segments de població del districte (dones, infància i adolescència, gent gran, serveis
socials) com els que abasten àmbits temàtics determinats (cultura, civisme, comerç, esports,
medi ambient, participació, etcètera). S'han inclòs aquí alguns indicadors sobre prevenció i
seguretat facilitats per la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del Districte.
En l'apartat dedicat a la direcció de Llicències i espai públic trobarem desglossada una de les
principals activitats que duen a terme els serveis tècnics del Districte: l'execució i la coordinació
d'obres a la via pública, que abasten una gran diversitat de tipologies: des de petites reparacions
i actuacions de manteniment que requereixen una resposta immediata, a grans projectes de
reforma integral de carrers, passant per pavimentacions de calçades, renovacions d'enllumenat,
soterrament de línies aèries o arranjaments de voreres. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat
les actuacions dutes a terme en equipaments públics, espais verds i les que tenen a veure amb la
neteja o la mobilitat, com l'habilitació de nous carrils bus o carrils bici o la gestió de les places
d'estacionament en la via pública. Els serveis tècnics del Districte coordinen totes aquestes
actuacions, que són dutes a terme per una gran diversitat d'agents, tant del mateix Ajuntament
com d'altres administracions o empreses privades de serveis. També s'inclou en aquest apartat
l'activitat d'inspeccions, de control d'activitats i obres i de llicències.
La direcció de Serveis generals assumeix el que es pot anomenar la maquinària interna del
Districte: la gestió dels recursos humans, l'administració econòmica i els serveis jurídics, a banda
de l'activitat que duu a terme el departament de comunicació, on prenen una especial
rellevància les xarxes socials.
Finalment, en l'apartat dedicat a la Regidoria del Districte es recullen els actes amb una
significació més política, com són les convocatòries dels diversos òrgans de govern i de
participació.
El que a continuació es presenta és, en definitiva, un recull d'indicadors de gestió que resumeix
l'activitat que de manera ordinària duen a terme els serveis tècnics del Districte i la resta
d'agents que intervenen en el territori de Sarrià-Sant Gervasi.
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1.- EL PLA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE 2015-2019
1.1.- ESTAT D'EXECUCIÓ
* Dades a 1/03/2019

Execució del Pla d'Actuació Municipal: 89,22%

Comparativa del grau d'execució dels diferents Plans d'Actuació del Districte:
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Execució final del PAD del Districte de Sarrià-Sant Gervasi:

Evolució de l'execució per mesos:

Grau d'execució per eixos:
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2.- LA DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I EL TERITORI
L'activitat dels serveis tècnics del Districte abraça un gran nombre d'àmbits, que es vehicula a
través de la gestió de programes propis a nivell territorial i a nivell sectorial. El treball dut a
terme per aquesta direcció es pot classificar en tres grans àmbits d'actuació: la coordinació dels
diferents equipaments del territori; l'organització d'espais de treball, tant de tipus intern com
amb entitats, associacions i institucions; i l'organització directa d'activitats o la participació o la
col·laboració en activitats organitzades per tercers.

2.1.- COORDINACIÓ D'EQUIPAMENTS
El treball coordinat amb els equipaments del territori és una de les principals activitats que es
duu a terme des de la direcció de Serveis a les Persones i el Territori.

2.1.1.- Centres Cívics
El Districte de Sarrià-Sant Gervasi compta amb una xarxa de Centres Cívics conformada per vuit
equipaments: Can Castelló, Casa Orlandai, L’Elèctric, Pere Pruna, Sarrià, Vallvidrera-Vázquez
Montalban, Vil·la Florida i Vil·la Urània.
La seva activitat gira al voltant de la cultura i les activitats d'interès ciutadà: tallers, xerrades,
exposicions, cursos, concerts, etcètera. També cal destacar les cessions d'espais per a activitats
organitzades per particulars i associacions.
2015
Tipus
d'activitat
Tallers
Activitats
Cessions
d'espai

2016

2017

2018

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

887
1.020

11.431
30.749

507
928

6.098
50.117

712
1.227

8.994
63.002

884
1.378

10.707
50.763

2.140

25.507

2.291

31.923

3.271

71.997

3.323

58.741

3.726

88.138

5.210

143.993

5.585

120.211

4.047

67.687

2.1.2.- Casals de Barri
Els Casals de Barri es defineixen com a espais de trobada i d’interrelació dels veïns i veïnes del
barri, on es promouen valors democràtics, es fomenta el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i
la col·laboració, tot pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.
Promouen el treball en xarxa amb altres equipaments, entitats i col·lectius i ofereixen espais i
activitats on es fomenta l’intercanvi, la creació, el voluntariat i la participació, a través de la
programació d’activitats socioeducatives, socioculturals i de formació.
El Districte té dos Casals de Barri: el Casal de Barri de Can Rectoret i el Casal de Barri Espai
Putxet.
102

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Balanç de gestió 2015-2019

2015
Tipus
d'activitat
Tallers
Activitats
Cessions
d'espai

2016

2017
Assistents

2018

Núm.

Assistents

Núm.

Assistents

Núm.

Núm.

Assistents

69
109

762
3.537

45
89

503
2.956

43
172

458
5.269

71
210

531
5.388

149

2.086

268

3.057

215

5.727

258

3.907

327

6.385

402

6.516

430

11.454

539

9.826

2.1.3.- Casals de Gent Gran
Els casals i espais de gent gran són equipaments que promouen l’envelliment actiu de les
persones. Són espais de relació, de formació i aprenentatge, amb la participació i implicació de
les persones grans en tot allò que s’hi duu a terme per impulsar les iniciatives de les persones
grans properes a la ciutadania. S'hi programen activitats culturals, de formació, de foment de la
salut i del lleure, així com propostes de sortides, festes, balls i altres activitats socioculturals. Al
Districte hi trobem el Casal de Gent Gran de Can Castelló, el Casal de Can Fàbregas i el Casal de
Sant Ildefons, reobert l'any 2018.
Can Castelló

2015

2016

2017

2018

Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

275
4.025
38
4.291
8.629

164
2.493
41
2.404
5.102

283
3.892
64
2.234
6.473

275
3.753
93
1.912
6.033

Can Fàbregas

2015

2016

2017

2018

Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

248
3.347
68
2.041
5.704

164
2.194
84
5.212
7.654

281
3.316
85
2.650
6.332

288
3.376
80
2.292
6.036

Activitats conjuntes de
Districte
Tallers
Assistents
Activitats
Assistents

2015

2016

2017

2018

-

-

27
1.151
1.178

25
1.073
1.098
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2015

2016

2017

2018

-

-

-

31
324
24
548
927

2.1.4.- Casals infantils
Un casal infantil és un espai estable de trobada on els infants tenen la possibilitat de compartir
el seu lleure, cosa que propicia l’intercanvi i la col·laboració entre ells. Funcionen com a espais
de relació i acció sociocultural que tenen una finalitat creativa, socioeducativa, cívica, cultural i
inclusiva. Són serveis públics diaris on un equip de professionals especialitzats dinamitza les
activitats i els grups, i afavoreix la participació activa dels infants en les activitats socioculturals
del seu entorn. S'ofereix als infants diferents programes d'activitats com ara tallers, jocs en grup,
espais de joc i estades a l'aire lliure i la natura.
Al territori de Sarrià-Sant Gervasi els Casals i Espais infantils són l'Espai Familiar El Petit Drac, el
Casal Infantil de Vil·la Urània, que ha agafat el relleu del Casal de Casa Sagnier, i el Casal Infantil
del Centre Cívic de Sarrià.
Assistents (infants)
Espai Familiar El Petit Drac
Joc i relació
Espai nadó
Taller familiar
Casal d'estiu

2015
165
11
16
35
227

2016
140
5
26
30
201

2017
159
17
24
34
234

2018
786
61
34
37
918

Assistents (infants)
Casal infantil i Espai familiar a Casa Sagnier /
Vil·la Urània
La Saleta
La Saleta (tallers familiars)
Casal infantil
Diverdivendres
Altres dinamitzacions
Tallers
Grup Criança
Casal d'estiu

2015

2016

2017

2018

2.342
406
180
2.928

1761
1065
2.826

1028
372
2708
682
188
4.978

513
159
133
511
1196
146
2.658
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Assistents (infants)
Casal infantil El Parc (Centre Cívic Sarrià)
Tallers
Activitats
Activitats amb escoles

2015
-

2016
-

2017
352
625
-

2018

-

-

977

1.616

1211
405

2.1.5.- Espais Joves
Els Espais Joves són equipaments per a adolescents i joves d’entre 12 i 35 anys que donen
resposta a les seves inquietuds, demandes i propostes. Les seves línies d'acció treballen aspectes
com la dinamització sociocultural, la participació, la promoció de l’associacionisme juvenil, la
implicació comunitària o el suport a la creació jove.
Aquest mandat el Casal Jove Casa Sagnier s'ha convertit en Espai Jove, després de l'obertura del
centre cívic Vil·la Urània.
Indicadors del Punt d'Informació Juvenil (serveis exclusius per a joves) (any 2018):
Usos PiJ (consultes, activitats, etc...):
Activitats:
Usuaris activitats:
Consultes presencial:
Consultes correu electrònic:
Consultes telefònic:
Assessories (laborals, mobilitat, impulsores):
Carnets Tramitats

6.514
144
3.841
802
146
112
111
64

Activitat del Casal Jove Casa Sagnier (any 2018):
Cessions d'espais
Nombre de cessions
Hores
Entitats
Assistents

Cessions de materials
Nombre de cessions
Material esportiu
Material musical
Equips de so i tarimes

Activitats
Nombre d'activitats
Assistents

1.015
1.609
25
1.819

506
290
185
31

124
5.979
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2.1.6.- Biblioteques
La xarxa de biblioteques facilita l'accés lliure de tota la ciutadania a la informació i el
coneixement, i fomenta la lectura. Ho fa mitjançant la seva col·lecció i la seva programació,
plural i oberta, connectada amb altres agents culturals, socials i educatius del territori. Les
biblioteques són equipaments que miren al futur, amb una forta aposta per l'accés, la formació i
l'ús de les noves tecnologies.
El Districte compta amb tres biblioteques: Collserola-Josep Miracle, a Vallvidrera, Clarà, a les
Tres Torres, i Sant Gervasi-Joan Maragall, a La Bonanova.

2015
2016
2017
2018

Collserola-Josep Miracle
Núm.
Núm.
Visites
activitats assistents
28.317
6
272
29.325
13
463
26.581
32
1.343
27.309
34
998

Visites
84.444
77.774
70.796
70.243

Clarà
Núm.
activitats
11
21
36
43

Núm.
assistents
394
499
892
876

Sant Gervasi-Joan Maragall
Núm.
Núm.
Visites
activitats assistents
230.954
17
734
231.137
30
1.190
206.151
57
2.407
239.832
76
2.518

2.2.- ESPAIS DE TREBALL
A banda de la coordinació dels equipaments del districte, un segon àmbit d'actuació de la
direcció de Serveis a les Persones i el Territori es duu a terme mitjançant l'organització periòdica
d'espais de treball amb agents del sector privat, de l'àmbit associatiu, de la resta de
l'Ajuntament i d'altres administracions. Aquestes trobades prenen formes molt diverses:
comissions, consells, taules..., i serveixen per coordinar accions, compartir informacions, establir
prioritats i acordar estratègies.
Espai de treball
Taula de mobilitat
Taula tècnica de mobilitat
Consell de les Dones
Comissió de Gent gran
Circuit contra la violència vers les dones
Consell Escolar del Districte
Consell de Salut
Comissió tècnica de la Xarxa d'Infància i Adolescència de SarriàSant Gervasi
Grup Motor Participació dels Infants
Taula de Policia Administrativa
Taula Sense Sostre
Taula de Desenvolupament Econòmic
Consell de Prevenció
Comissió de Centres de Menors
Taula de Conflictes en Entorns de Comunitats Educatives
Taula d'entitats i serveis d'atenció a persones amb discapacitat
Grup de treball de residus (interna)
Grup de treball de residus (ampliada)

Nombre de sessions (any 2018)
Periodicitat mensual
Periodicitat quinzenal / mensual
8
Periodicitat anual
5
2
2
7
Periodicitat mensual
Periodicitat mensual
Periodicitat bimensual
Periodicitat mensual
Periodicitat anual
Periodicitat trimestral
A demanda
Periodicitat trimestral
Periodicitat mensual
Periodicitat mensual
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2.3.- ORGANITZACIÓ I COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS
El tercer àmbit d'actuació de la direcció de Serveis a les Persones i el Territori és l'organització
d'activitats, de manera directa o a través de la col·laboració o la participació en activitats
d'abast municipal. La cultura, el camp dels feminismes, l'atenció a la infància, la joventut, la gent
gran o les persones amb discapacitats, el civisme, el comerç, l'esport, el medi ambient i la
sostenibilitat, la prevenció i la seguretat o la promoció de la participació són alguns dels àmbits
de treball dels tècnics i les tècniques de la direcció de Serveis a les Persones i el Territori.

2.3.1.- Cultura i memòria històrica
Activitat
Òpera en ruta
Primavera coral
Tallers Oberts
Rutes literàries
Música als parcs
Aniversari de Jacint Verdaguer
Mostra de teatre amateur
Diades castelleres
Concert institucional de Nadal
Fira de Sant Ponç
Audicions de sardanes

Edició (2018)
7a
14a
16a
5a
-

Participants / Assistents
18 activitats / 1.666 assistents
6 concerts / 895 assistents
450 assistents
6 rutes / 117 assistents
5 concerts / 750 assistents
150 persones
5 espectacles / 200 assistents
800 assistents
200 assistents
800 assistents
15 ballades

Una activitat singular d'aquest mandat han estat els treballs de retirada de plaques franquistes,
donant compliment a allò que estableix la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria
Històrica.
Total de plaques inventariades (any 2015)

229

1a fase: plaques previstes

130

Plaques retirades que es lliuren al Museu d'Història
Plaques retirades lliurades als propietaris
Plaques inventariades ja retirades pels propis propietaris

83
17
30

2a fase: plaques previstes

84

Plaques retirades que es lliuren al Museu d'Història

36

Plaques retirades lliurades als propietaris

22

Plaques inventariades ja retirades pels propis propietaris

26

Comunitats que s'han negat a la retirada de la placa

15

2.3.2.- Dones i feminismes
PIAD
Total dones ateses per la tècnica del PIAD
Dones ateses per la psicòloga del PIAD
Dones ateses per l'advocada del PIAD
Total de dones diferents ateses
Dones ateses pels tres perfils professionals

Any 2016
142
57
77
235
274

Any 2017
125
52
56
204
233

Any 2018
112
32
51
186
214
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2.3.3.- Infància i adolescència
Activitat
Camins escolars
Kango
Audiència pública als nois i noies
Pregó dels infants a les Festes de
Santa Eulàlia
Marató de lectura de les escoles de
Sarrià-Sant Gervasi

Edició (curs 2018-19)
4a

Participants / Assistents
18 escoles
24 escoles
5 escoles

1

150 nens i nenes

4a

9 escoles

Patis escolars (curs 2017-2018)
Barri
Escola Poeta Foix

Horari
Dissabte de 16 a
20 h
Diumenge d'11
a 14 h
Diumenge d'11
a 14 h
Diumenge d'11
a 14 h

El Putxet i el Farró

Institut Menéndez y
Pelayo
Escola Dolors
Monserdà-Santapau

Sant Gervasi-Galvany
Sarrià
Vallvidrera, el Tibidabo
i les Planes

Escola Nabí

Usos totals

Dies

Mitjana

3.233

43

75,2

3.785

69

54,9

1.785

50

35,7

796

36

22,1

2.3.4.- Gent gran
Activitat
Generaccions
Escola de Salut de Gent Gran de Sant
Gervasi-La Bonanova i El Putxet
El teatre per i amb la gent gran
Trobada per a la gent gran dels
barris de Les Tres Torres i Sarrià

Edició (2018)
1a

Participants / Assistents
14 residències i 12 escoles

1a (2019)

Març-juny 2019

2a

7 espectacles / 62 assistents

1a

60 assistents

Projecte Radars

VallvidreraTibidabo-Les
Planes
Sarrià
Les Tres Torres
Sant GervasiLa Bonanova
Sant GervasiGalvany
Putxet- Farró

Radars
comercials

Radars
farmàcies

Radars
veïnals

Total
radars

Usuaris
/àries

%
dones

Edat

SAT *

% viuen
sols/es

-

-

1

1

-

-

-

-

-

18
4

6
2

22
1

46
7

12
2

100%
100%

82,8
87,5

9
1

83,3%
100%

31

9

19

59

15

66,7%

84,7

10

60,0%

60

31

68

159

34

76,5%

87,6

22

58,8%

13
126

10
58

32
143

55
327

36
99

88,9%
82,8%

84,3
85,5

30
72

69,4%
66,7%

* Servei de teleassistència
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2.3.5.- Civisme
Activitat
Reunions de treball Zones d'Ús Compartit
Tallers Tinença responsable de gossos
Campanya de civisme Espais amb gossos
Servei de Gestió de Conflictes
Limitadors de so

Nombre (2018)
5 reunions de treball internes i 2 reunions amb veïnat (any
2018)
18 sessions (any 2017)
2 agents cíviques (any 2018)
2 actuacions
24 activitats

2.3.6.- Comerç, ocupació i turisme
Activitat
Mostres de comerç
Campanya de Nadal
Activitats de dinamització als mercats
Obert al futur

Edició (2018)
-

Participants / Assistents
8 mostres de comerç (any 2018)
47 activitats (any 2018)
8 activitats (any 2018)
55 persones i 53 comerços
participants (2017)

Taxa turística
Any 2015
Elaboració continguts, correcció i traducció dels textos d’inici de les rutes per a l’App
Realització dels 5 vídeos restants de les rutes per a l’App
Edició del mapa turístic
Subtotal
Any 2016
Fotografies en alta resolució dels punts d’interès turístics/culturals del Districte
Estudi dels usos culturals del Dipòsit del Rei Martí
Estudis de senyalització dels barris del Putxet i El Farró, i de Galvany
Compra i instal·lació de la senyalització dels barris del Putxet i El Farró i de Galvany
Disseny de bosses per a les guies turístiques
Subtotal
Any 2017
Disseny de les rutes adaptades per a persones amb discapacitats.(Executades el 2018)
Projecte de memòria històrica sobre guerra i resistència a Sarrià, Pedralbes i Sant Gervasi
Subtotal
Any 2018
Mapa dels parcs del Dte.
Edició del Joc de l’oca i del Trivial amb els punts d’interès cultural del Dte. per als centres
d’educació.
Customització de l’espai Josep Comas i Solà, al Centre Cívic Vil.la Urània
Activitats familiars al teatret del Turó Parc
Activitats al punt d’interès cultural jardí de la Fundació Julio Muñoz Ramonet
Subtotal
Total

Cost
1.068,67 €
6.128,65 €
3.460,60 €
10.657,92 €
2.922,15 €
14.520,00 €
13.310,00 €
53.632,00 €
302,50 €
84.686,65 €
9.676,55 €
12.750 €
22.426,55 €
18.142,86 €
15.367,00 €
17.995,50 €
20.570,00 €
17.825,12 €
89.900,48 €
207.671,60 €
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2.3.7.- Esports
Activitat
Curses populars
Milla de Sarrià "Correm junts,
per la discapacitat intel·lectual"
Cursa d'Orientació Inclusiva
Junts per créixer

Edició (2018)
-

Participants / Assistents
25 curses

-

1.714 participants

4a
-

200 participants
400 participants

2.3.8.- Medi ambient i sostenibilitat
Recollida de residus Porta a porta
Abans

Febrer '18

Desembre '18

% de recollida selectiva

19%

45,4%

59,5%

Kg recollida setmanals
Resta
Orgànica

30.695
700

15.015
6.294

10.310
6.206

Paper i Cartró

2.415

2.347

2.407

Reciclables

1.932

2.648

3.345

Vidre

1.932

1.200

3.218

Total

37.674

27.504

25.486

Marató d'Estalvi Energètic (any 2018)

Seu Districte
Oficines carrer Anglí
Casa Orlandai
C.E.M. Can Caralleu
Institut Escola Costa Llobera
TOTAL

Electricitat kWh
kWh
% estalvi
estalvi
50
0,86%
19
0,24%
-1.318
-15,33%
-1.914
-2,36%
456
1,93%
-2.707
-2,13%

Aigua m

3

m
estalvi
1,0
-4,0
8,0
763,0
135,0
903

3

% estalvi
12,50%
-9,09%
9,52%
29,35%
27,00%
27,90%

3

Gas m

m
estalvi
249

3

% estalvi
20,75%

872
-1.722
-439
-1.040

53,17%
-6,24%
-4,22%
-2,55%

2.3.9.- Participació
Mobilitat
Sessions de participació del Pla de
Mobilitat
Presentacions del Pla de Mobilitat als
Consells de Barri
Reunions informatives amb escoles
Sessió informativa NXB

Sessions (2018)

Participants / Assistents

4

200 assistents

6

-

2
1

Reunions internes
100
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Altres processos participatius
Sessions
Pla d'Actuació Municipal / Pla
d'Actuació del Districte
La Llosa de Sarrià
Superilla Bonanova

Participants / Assistents

Veure annex 3
2
6 (2018-2019)

120
15 entitats

2.3.10.- Suport a l'activitat del sector privat
Subvencions (convocatòria 2018)
Sol·licituds

Subvencions

18
30
18
60
3
32
19
180

15
27
18
50
2
28
14
154

Subvencions/
sol·licituds
(àmbit)
83%
90%
100%
83%
67%
88%
74%
86%

Imports
sol·licitats
79.323
73.446

Imports
concedits
33.850
50.600

% subvencionat /
sol·licitat
43%
69%

Districte
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes
Sant Gervasi-La Bonanova
Sarrià
Les Tres Torres
Sant Gervasi-Galvany
El Putxet i el Farró
Total

Districte
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes

Subvencions
/sol·licituds
(total)
10%
18%
12%
32%
1%
18%
9%
100%

% sol·licitat /
total
13%
19%

Sant Gervasi-La Bonanova

107.350

60.350

56%

23%

Sarrià
Les Tres Torres
Sant Gervasi-Galvany
El Putxet i el Farró

125.288
6.410
73.500
116.760
582077

64.500
3.710
34.210
20.825
268045

51%
58%
47%
18%
46%

24%
1%
13%
8%
100%

Total

Àmbit
Salut
Dones
Ecologia, urbanisme
Activitats organitzatives
Infància i adolescència
Participació ciutadana
Joventut
Gent gran
Atenció a persones sense llar

Sol·licituds

Subvencions

Imports
sol·licitats

Imports
subvencionats

% imports
subvencionat

1
1
3
3
5
3
9
8
2

1
1
1
1
4
2
8
7
2

600 €
900 €
6.775 €
2.200 €
4.850 €
4.900 €
17.550 €
15.800 €
14.000 €

600 €
600 €
600 €
1.000 €
1.600 €
1.900 €
8.500 €
9.800 €
12.100 €

0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,37 %
0,60 %
0,71 %
3,17 %
3,66 %
4,51 %
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4
34
20
18
28
41
180

4
29
18
15
22
39
154

20.600 €
48.261 €
97.144 €
39.681 €
172.531 €
136.285 €
582.077 €

13.300 €
19.975 €
26.000 €
30.810 €
53.570 €
87.690 €
268.045 €

4,96 %
7,45 %
9,70 %
11,49 %
19,99 %
32,71 %
100,00 %

Subvencions nominatives (any 2018)
ENTITAT
Federació de colles de Sant Medir
Ass. Comissió de Festes del Roser de Sarrià

CONCEPTE

IMPORT

Sant Medir 2018
Festa Major de Sarrià 2018

12.000 €
22.550 €
34.550 €

TOTAL

Convenis
2015

2016

2017

2018

7

11

27

10

Convenis
2015
Associació Tabalers de Sarrià
Fundació Abertis i altres
Universitat Internacional de Catalunya i altres
Ass. Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Obra Social Sant Joan de Déu i altres
Escoltes Catalans
Ass. Veïns Mas Guimbau-Can Castellví de les Planes de Vallvidrera

2016
Federació Colles Sant Medir
Hospital Plató Fundació Privada
Ass. Veïns i Cultural El Sanatori
CRAE Maria Reina i altres tres escoles de proximitat als horts
Col·legi de Metges de Barcelona
ASPASIM i altres
Ass. Diablesses i Diables de Sarrià
Ass. Tabalers de Sarrià
Escola Superior de Disseny i Art Llotja
Parròquia Sant Ildefons
Diputació de Barcelona
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2017
Com. Festes de Sarrià, Diables infantils de Sarrià, Diablesses i Diables de Sarrià, Drac de Sarrià, Colla
Gegantera de Sarrià-Sant Gervasi
Veïns Carrers Bellesguard, Valeta d'Arquer, Josep Roura i Inmaculada
Universitat Internacional de Catalunya
Ass. Mont d'Orsà de Veïns de Vallvidrera
Ass. Propietaris i Veïns de Can Rectoret
Ass. Veïns i Cultural El Sanatori
Agrupació de Propietaris i Veïns de Can Caralleu
Ass. Comissió de Festes del Roser
Ass. Propietaris i Veïns de Can Rectoret
Ass. Veïns Mas Guimbau-Can Castellví
Ass. Veïns Santa Maria Vallvidrera-Mas Sauró
Ass. Veïns de la Font del Mont
Ass. Veïns de Vallvidrera-Font del Pi
Ass. Veïns i Amics del Putxet
Ass. Casa del silenci
Agrupament Escolta Santa Maria Santa Agnès
Ass. Veïns del Peu de Funicular
Ass. Comerciants de Sant Gervasi Barnavasi
Ass. Gestora d'Aparcaments de Les Planes de Barcelona (AGALPB)
Ass. Veïns i Amics del Putxet
Ass. Veïns i Comissió de Festes del Farró
Ass. Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Ass. Comerciants de Sarrià
Veïns afectats Camí de la Gírgola
Comissió de Festes de Sant Gervasi
Ass. Veïns de Les Tres Torres
Ass. Veïns de Sant Gervasi Sud

2018
Ass. Veïns i Cultural El Sanatori
Ass. Veïns de Pedralbes
Federació de Colles de Sant Medir
Comissió de Festes del Roser de Sarrià
Hospital Plató Fundació Privada
Consorci del Parc Natural de Collserola i Districtes d'Horta-Guinardó i Nou Barris
Ass. Petanca del Casal de Sarrià
Protocol d'ús horts urbans carrer Iradier 23 U
Bases dels premis punts de llibre Sant Jordi 2018
Ajuntament de Barcelona, Districtes d'Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Nou Barris i
Consorci Parc Natural Collserola
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Ocupacions de la via pública (any 2018)
Barris

Nombre d'actes

Global Districte
El Putxet i el Farró
Les Tres Torres
Sant Gervasi-La Bonanova
Sant Gervasi-Galvany
Sant Gervasi Sud
Sarrià
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes
TOTAL

3
36
5
49
48
6
139
36
337

Filmacions
2015

2016

2017

2018

286

232

356

235

Els espais exteriors del Districte que l'any 2018 han rebut un major nombre de sol·licituds de
filmacions han estat les places de Sant Vicenç de Sarrià (8 filmacions), de Joaquim Pena (2) i del
Consell de la Vila (2).

2.3.11.- Serveis socials
Centre de Serveis Socials de Sarrià-Sant Gervasi
Persones ateses
Persones amb
atenció oberta
Persones
beneficiaries de SAD
Nombre ajudes
econòmiques
Import ajudes
econòmiques
Ocupació places
Àpats en companyia
Teleassistència
Fons 0-16

2015

2016

2017

2018

3.171

3.336

3.546

3.424

9.992

10.706

11.829

12.075

941

947

1.035

1.025

2.538

2.138

1.656

1.646

183.333,25 €

216.283,60 €

186.486 €

236.986,19 €

91%

98%

100

100

4.577
153 beneficiaris
159.100 €

5.499
264 beneficiaris
307.600 €

5.958
207 beneficiaris
307.600 €

6.409
117 beneficiaris
136.712 €
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Assentaments i locals ocupats (dades SISFAROM)

Emplaçament
C. Lluçanès, 3-5

Emplaçament
C. Lluçanès, 3-5

Procedència

Data Ocupació

Europa Est (rom)

11/10/2017

Procedència

Data Ocupació

Europa Est (rom)

11/10/2017

Propietat

Propietat
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Locals

Emplaçament

Procedència

Data Ocupació

C. Escipió, 20A

Europa Est (rom)

23/02/2018

C. Sant Guillem, 2

Europa Est (rom)

21/12/2018

C. Sant Guillem, 4-6

Europa Est (rom)

21/12/2018

C. Sant Guillem, 4-6 BIS

Europa Est (rom)

21/12/2018

C. Sant Hermenegild, 15-17

Europa Est (rom)

13/06/2018

C. Osona, 3

Europa Est (rom)

22/08/2018

Pg. Manuel Girona, 53

Europa Est (rom)

15/11/2018

Pg. Sant Gervasi, 90

Europa Est (rom)

12/11/2018

Rda. General Mitre, 182

Europa Est (rom)

27/08/2018

Propietat

Privada
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2.3.12.- Prevenció i seguretat
Indicadors Guàrdia Urbana - Unitat Territorial 5
Indicador

Mitjana anual (2015-2018)

Demanda ciutadana al 092 – 112
Denúncies de Trànsit
Proves d’alcoholèmia
Alcoholèmies positives
Proves Drogotest
Drogotest positives
Accidents amb víctimes
Detencions + denunciats via penal relacionat amb Transit
Denúncies per consum d’alcohol a la via pública
Denúncies per necessitats fisiològiques a la via pública
Detencions més investigats per GUB
Denúncies per la Llei 4/2015 (tinença d’armes + drogues)
Inspeccions a locals
Denúncies a locals
Expedients oberts per vehicles abandonats
Vehicles abandonats retirats (incloses cessions)

18.787
20.504
10.848
1.240
244
95
939
295
2.384
590
522
319
229
432
624
495

Denúncies relacionades amb gossos (una part condicionals a la regulació de
registre/identificació de l’animal)

140

Denúncies recollides de ciutadanes victimitzades a la Oficina de Recepció de
Denúncies de la Unitat Territorial de Sarrià Sant Gervasi

310

Troballes
Mitjana anual en el període 2015-2018
Troballes gestionades per la unitat

931. En un 68% dels casos s’ha pogut localitzar el propietari

Porcs senglars
Demandes ciutadanes (092/112)
2015
2016
2017
2018

286
571
329
125

Servei d’educació per a la seguretat vial
Curs 2015-16
Curs 2016-17
Curs 2017-18

Escoles

Alumnes

40
44
34

8.446
8.502
5.785
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3.- LA DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
3.1.- OBRES I MANTENIMENT
3.1.1.- Obres a la via pública
Any

Cost

2015

1.220.892 €

2016

1.345.362 €

2017

1.240.465 €

2018

1.275.463 €

Actuacions més rellevants (cap. IV)
Actuació

Cost

C. Sta. Magdalena Sofia i C. Sol i Padrís. Reurbanització
Pl. Calvó. Reurbanització
C. Vilana
C. Septimània i C. Berna. Reurbanització
C. Francolí. Reurbanització
C. Amigó. Reurbanització
Turó Park. Rehabilitació
Camí Mas Guimbau. Reurbanització
C. Cardenal de Sentmenat. Reurbanització
C. Castanyer. Reurbanització
C. Saragossa i C. Sant Eusebi. Reurbanització
C. Alberes. Reurbanització
Jardins de Can Ferrer. Reurbanització
Parc de la Font del Racó
C. Major de Sarrià i C. Pare Miquel. Reurbanització
C. Major del Rectoret. Reurbanització
Pl. Ferran Casablancas
C. Vallirana
Bisbe Català
Torras i Pujalt
Passatge Putxet

404.316 €
237.863 €
540.210 €
441.780 €
259.096 €
7.247 €
765.022 €
288.415 €
1.171.077 €
1.176.250 €
1.288.450 €
1.068.700 €
516.783 €
535.000 €
2.638.000 €
800.000 €
520.000 €
171.563 €
201.307 €
228.783 €
95.991 €

Altres intervencions (cap. IV)
Actuació

Cost

Arranjament voreres C. Calaf i Amigó
Hort urbà carrer Planella
Arranjament C. Torras i Pujalt
Arranjament C. Rosari
Obres C. Ganduxer
Semaforització C. Mandri-Mao

151.965 €
59.563 €
40.825 €
55.219 €
92.216 €
50.187 €
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Arranjament vorera C. Rosari
Nou pas de vianants Pg. Reina Elisenda
Adequació BSM C. Cardenal Sentmenat
Creuament C. Marmella i C.Roca Batlle
Arranjament vorera C. Santa Amèlia
Nou pas de vianants semaforitzat C. Vergós i C.Castellnou
Nou pas de vianants semaforitzat C. Mandri i C. Josep Balarí
Nou pas de vianants semaforitzat C. Bosco i C. Manuel de Falla
Soterrament Línies C. Anglí
Baranes C. Anglí i C. Iradier
Millora Cruïlla Hort de la Vila – Via Augusta

37.586 €
59.673 €
47.213 €
98.514 €
85.056 €
32.277 €
37.587 €
18.669 €
46.900 €
25.424 €
47.980 €

3.1.2.- Obres en equipaments
Treballs i serveis de manteniment (Cap. II)
Any

Cost

2015

797.387 €

2016

455.325 €

2017

462.669 €

2018

526.979 €

Obres executades més rellevants (BIMSA)
Actuació

Cost

Dipòsit del Rei Martí

1.091.208

C.C. Vil·la Urània

8.454.461

Casal Gent Gran Sant Ildefons

636.622

Hort de la Vil·la

55.302

Actuacions més rellevants en equipaments (Cap. VI)
Seu del Districte: passera i línies de vida

30.511 €

Seu del Districte: millores enllumenat sala de plens i hall
Biblioteca Clarà: arranjaments dels jardins
C. Muntaner arranjament mur
Guàrdia Urbana: millores de la climatització
Guàrdia Urbana: instal·lació de panys elèctrics i connectors
Can Castelló: aïllament acústic de la planta baixa
Lesseps 26: condicionament de solar a zona de jocs
Casal de Sarrià: ampliació i remodelació de la sala d’actes
Casa Orlandai: alarma d’incendis
Enllumenat camp de futbol Vallvidrera
Línia de vida Casal de Can Castelló
Humitats casal de gent gran Can Fàbregas
Nou nucli de comunicacions de l’Elèctric
Condicionament porta accés CC Orlandai

14.869 €
22.921 €
43.242 €
22.630 €
5.837 €
6.905 €
71.894 €
107.225 €
14.144 €
56.303 €
7.452 €
18.884 €
156.892 €
10.301 €
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Climatització garjoles Guàrdia Urbana
Renovació equips clima biblioteca clara
Vil·la Urània. Servei tècnic posta en servei instal·lacions
Subministrament i muntatge de persianes enrotllables
Restaurar façana i nou accés d'emergència Espai Putxet
Condicionament barana planta 2a CC Orlandai
Rampa i graons en sortida d’evacuació biblioteca Vallvidrera
Substitució màquina clima

13.579 €
37.692 €
4.871 €
11.498 €
19.514 €
2.938 €
15.831 €
16.070 €

3.1.3.- Mobilitat
Ancoratges bicicletes
2018
Núm. d'ubicacions
8
233

Sarrià-Sant Gervasi
Ciutat

Maig 2015- Desembre 2018
Núm. de places
64
2.186

Núm. d'ubicacions
33
717

Núm. de places
334
6.978

Metres de carril bici construïts
Sarrià-Sant Gervasi
Ciutat

2015
508
4.898

2016
30
14.022

2017
3.128
32.119

2018
993
18.705

2019
15,6
206,8

Increment 2015-2019
4,8
37,9

2019
0
2.979

Total (2015-2019)
4.659
72.723

Metres de carril bus construïts
Sarrià-Sant Gervasi
Ciutat

2015
10,9
168,9

3.1.4.- Oficina de Collserola
Col·locació de biones de protecció (metres lineals)
Quantitat

2015
100 ml

2016
300 ml

2017
20 ml

2018
247 ml

Total
667 ml

2018
7,92 Ha*

Total
88,22 Ha

Obertura i manteniment de franges de protecció:
Superfície

2015
29,00 Ha

2016
25,80 Ha

2017
25,50 Ha

*Com a conseqüència de l’acord signat entre Parc i Jardins i el Consorci del Parc de Collserola, des del
2018 la gestió i realització de les franges correspon exclusivament al Consorci, tot quedant atribuïdes a
l’Oficina les feines de neteja i cura de les finques forestals de titularitat municipal que es troben situades a
l’interior dels nuclis edificats.
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Pavimentació de camins forestals (metres lineals)
Quantitat

2015
6.839 ml

2016
7.150 ml

2017
6.200 ml

2018
7.580 ml

Total
27.769 ml

3.2.- SERVEIS A LA VIA PÚBLICA
3.2.1.- Ascensors i escales mecàniques
Ascensors

MARMELLÀ - HURTADO

VALLVIDRERA

2015 (VI-XII)

2016

2017

2018

2019 (I)

99,88
4.317
151
97,75
8.771
374

99,89
5.029
165
98,23
8.354
274

98,07
4.836
159
99,10
7.737
255

98,29
4.612
152
99,56
9.251
304

98,99
4.474
144
99,73
9.146
295

Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia
Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia

Escales mecàniques

CLAUDI SABADELL 1 (Rep.
Argentina-Portolà)
CLAUDI SABADELL 2 (Rep.
Argentina-Portolà)
CLAUDI SABADELL 3 (Rep.
Argentina-Portolà)
ROMA 1 (Bertran-Suïssa)

ROMA 2 (Suïssa-Roca i Batlle)
BERLINÈS (Gral. Mitre-Pl.
Boston)

Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia
Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia
Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia
Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia
Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia
Disponibilitat (%)
Nº viatgers
Nº viatgers /dia

2015
(VI-XII)
99,79
41.441
1.371
96,35
40.923
1.357
98,79
40.988
1.355
99,33
20.002
676
98,24
17.635
596
98,35
14.065
395

2016

2017

2018

2019 (I)

99,80
42.212
1.386
99,93
42.534
1.397
98,65
41.485
1.363
99,34
34.729
1.140
87,43
16.253
534
95,21
18.458
607

99,28
38.175
1.258
99,75
39.532
1.303
96,84
38.788
1.278
98,91
41.165
1.355
96,95
18.853
621
94,41
16.635
549

90,29
33.963
1.113
92,79
35.241
1.160
94,12
35.735
1.176
94,09
19.707
645
65,08
11.816
388
87,28
17.812
587

99,26
41.819
1.349
99,62
42.527
1.372
96,43
41.279
1.332
94.39
21.643
698
98,65
19.491
629
99,83
23.945
772
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3.2.2.- Neteja
Manteniment instal·lacions (any 2018)
Papereres Canviades
Papereres Reparades
Papereres neteja Pintades/Grafits
Número d'Actes
Equips Programats afectats per Actes
Equips Extres per actuar en Actes
Papereres de Cartró repartides en Actes
Contenidors traslladats o retirats/recol·locats per Actes
Contenidors traslladats o retirats/recol·locats per Obres
Bujols de recollides selectives lliurats per actes (CA, EN, VI)
Contenidors Cremats
Neteja Extra pintades /grafits en Contenidors
Contenidors revisats/reparats
Contenidors canviats d'ubicació per sempre (petició serveis tècnics Ajuntament)
Contenidors retirats per sempre (petició serveis tècnics Ajuntament)

207
322
549
437
700
195
699
163
371
158
88
6.240
576
219
0

3.3.- LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
3.3.1.- Llicències
Expedients i comunicats d'obres
2015 (VI-XII)
Comunicats d'obres immediats
Comunicats d'obres diferits
Expedients d'Obres Majors (sol·licitats /
resolts)

2016

2017

2018

2019 (I)

563
118

1054
208

1251
247

1122
243

116
16

81/71

177/162

214/171

215/191

10/16

Autoritas
Expedients oberts
Inspeccions realitzades

2015 (VI-XII)

2016

2017

2018

2019 (I)

1223
1650

2362
2986

2223
3209

2211
3031

170
315

Via pública
2015 (VI-XII)

2016

2017

2018

2019 (I)

Expedients oberts

160

987

868

1115

151

Inspeccions realitzades

170

989

858

1116

153
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Activitats
Llicències
2015 (VI-XII)
2016
2017
2018
2019 (I)

Comunicats
268
533
466
430
38

Sol·licitades
12
33
45
35
0

Resoltes
17
69
56
47
1

Tramitació de guals
Altes
Baixes
Canvi de titular
Modificació característiques
No concedits
En tràmit
Total

2015 (VI-XII)
41
27
3
1
19
0

2016
53
30
42
1
24
0

2017
61
28
63
5
21
0

2018
62
16
48
8
11
0

2019 (I)
9
2
9
1
0
16

91

150

178

145

37
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4.- LA DIRECCIÓ DE SERVEIS GENERALS
4.1.- COMUNICACIÓ
4.1.1.- Comunicació
Web
2015
2016
2017
2018
S/d
77
62
64
S/d
9.364
8.539
8.340
Recollida cartes i cavalcada de Reis 2017 (3.052)

Publicacions mensuals
Visites mensuals
Notícia més vista

Treballs d'impremta
Serveis d'impressió
Cartells impresos

2015

2016

2017

2018

52
48.621

71
71.501

55
33.072

62
26.235

Distribució de cartells
Serveis de distribució
Cartells distribuïts

2015

2016

2017

2018

71
18.950

104
27.580

67
22.014

63
20.549

Butlletí electrònic
2015
Enviaments
Persones que obren el butlletí
Notícia més vista

2016

2017

2018

36
52
48
57
S/d
1.329
1.258
1.273
Fi de la implantació de la Nova Xarxa Bus 2018 (434)

Tauler d'anuncis municipals

Nombre de TAM
Fixació de nous cartells
(mitjana setmanal)

Sarrià i les
Tres Torres
6
7

Bonanova, Galvany,
Farró i Putxet
7
8

Vallvidrera Tibidabo
i les Planes
4
6

Total
17
21

Xarxes socials
Twitter (mitjanes mensuals)
Seguidors
Nous seguidors mensuals
Piulades mensuals
Mencions mensuals
Augment mencions anual
Retuits mensuals
Piulada amb més retuits

2015 - 2018
8436
71
278
218
75%
238
Cuca de la llum (26)
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Facebook (des de juliol de 2017)

2017 - 2018

Seguidors
Interaccions mensuals
Abast mensual
Publicació més vista

350
500
2.658
Festa Major de Sarrià 2017 (1.316)

2015 - 2018

Flickr (utilitzat com a repositori de fotografies)
Publicacions (fotos)
Àlbums

6.362
133

Youtube (utilitzat com a repositori de vídeos)
Vídeos
Reproduccions totals
Vídeo més vist

2015 - 2018
97
26.286
Ferrocarril aeri del Tibidabo (5.604)

2015 - 2018

Instagram
Seguidors
Nous seguidors mensuals
Imatges
M'agrada mensuals
Comentaris mensuals
Imatge més valorada

2.676
50
1.486
2.441
21
Tramvia Blau (218)

4.1.2.- IRIS
Temàtiques (any 2018)

Escales
Baranes
Escales mecàniques
Total accessibilitat
Relacions amb l'Ajuntament
Cita prèvia
Incidències, instàncies i fulls de
queixes
Oficina Gabinet Alcaldia
Òrgans participació
Regidoria/Gerència Districtes
Serveis tècnics de Districte
Informació
Servei informació ICUB
Oficina d'Atenció Ciutadana
Transparència municipal
Oficina de protecció dels
animals
Total Ajuntament-Districte

Sant
Gervasi Galvany

Sant
Gervasi Bonanova

Sarrià

PutxetFarró

Vallvidrera,
Tibidabo i
les Planes

Les
Tres
Torres

Altres
territoris
o sense

Total

2
2
385

1
2
3
207

2
2
4
198

5
1
2
8
173

3
1
4
134

1
1
72

0
55
-

11
9
2
22
55
1.169

1

2

-

-

2

-

30

35

26
-

2
22
-

26
3
-

19
-

8
-

19
-

11
25
10
11
1
1
1
1

13
145
13
11
1
1
1
1

1

1

7

-

11

1

-

21

413

234

234

192

155

92

146

1.466
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Agraïments
Ciutadà reiteratiu
Rutes, itineraris, visites a
Barcelona
Actuació Guàrdia Urbana
Gent gran
Total altres
Espais privats
Incompliment ordenances a
l'espai privat
Civisme
Molèsties soroll a la via pública
Total civisme
Web Barcelona.cat
Web obres
Publicacions i campanyes
Total comunicació
Centres cívics
Biblioteques Municipals
Instal·lacions esportives
Total equipaments
Altres obres via pública
Incompliment d'ordenances a
l'espai públic
Molèsties espai públic
Elements esportius / lleure
espai obert
Jocs infantils
Mercats i fires al carrer
Paisatge urbà
Altres festes populars
Pancartes / plafons
Arbrat
Parcs jardins i zones verdes
Senyals informatius
Plaques carrers
Zona gossos
Voreres
Total espai públic
Bancs
Jardinera / test
Mobiliari urbà en parcs
Mobiliari urbà: marquesines,
opis, plafons anuncis...
Total mobiliari
Zona càrrega i descàrrega
Senyalitzacions verticals
(trànsit)
Reserva plaça aparcament per
discapacitat
Vehicles a motor
Ordenació viària
Camí escolar
Àrea verda
pilones
Vehicle privat (cotxe, moto)
Total mobilitat
Recollida brossa neta
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4

-

-

-

86

-

2
25

2
115

-

-

-

-

-

-

1

1

4
22

0
27

0
25

0
21

86
25

0
8

1
1
30
-

1
1
120
128

-

-

-

2

2

-

-

4

19
41
0
0
28

9
36
0
0
44

10
35
1
1
0
19

7
30
1
1
1
1
25

27
0
0
15

9
17
1
1
0
2

3
3
8
1
9
3
1
1
5
1

3
54
189
8
2
2
12
4
1
1
6
134

18

5

3

7

-

2

1

36

3

3

5

4

3

2

-

20

1

-

2

2

-

-

1

6

1
1
3
8
65
159
287
12
7
2

1
5
6
3
6
117
190
6
1
-

1
8
4
1
2
141
186
6
2
-

1
2
3
1
3
70
118
2
3
2

2
12
1
2
83
118
4
-

1
2
3
1
55
68
5
-

1
1
5
-

5
3
1
1
1
28
24
7
3
78
625
972
35
13
4

-

-

-

-

-

-

1

1

21
3

7
2

8
2

7
5

4
-

5
1

1
-

53
13

2

5

6

6

21

1

-

41

7

9

5

10

-

3

-

34

1
28
1
1
11
54
13

2
24
1
14
1
58
2

2
23
1
1
21
61
7

9
20
14
64
6

8
7
36
3

2
10
4
21
2

0
-

16
113
3
2
71
1
294
33
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Recollida brossa domicili
Neteja solar municipal
Neteja carrers i/o places
Neteja
Total neteja
Altres projectes urbanístics a la
ciutat
Planejament urbanístic
Qualificació urbanística
Total planejament
Servei de vigilància i control de
plagues
Salut ambiental i qualitat de
l'aire
Sanitat i salut pública
Total salut pública
TOTAL

Balanç de gestió 2015-2019

39
2
1
55

23
8
33

11
3
1
22

22
2
30

1
5
9

19
1
22

1
1

116
21
1
1
172

1

2

4

3

3

1

-

14

1

1
3

1
5

1
4

3

1

6
2
8

9
2
25

2

1

7

3

2

-

-

15

3

2

-

2

1

-

-

8

5
883

3
567

2
9
565

1
6
461

3
445

0
228

0
208

3
26
3.357

IRIS (indicadors ISO)
% de fitxes en tràmit amb menys de 30 dies
Fitxes anul·lades
Fitxes reassignades per error
Reclamacions
Compliment ANS temàtica
Compliment ANS operador
Temps mig tancament (dies)
Satisfacció del ciutadà

2015
88,9%
4,5%
1,3%
3,0%
S/d
93,5%
19,4%
S/d

2016
76,6%
7,4%
2,7%
2,6%
S/d
94,4%
14,9%
S/d

2017
75%
5,9%
2,8%
2,3%
68,4%
95%
14,9%
5,9%

2018
88,4%
4,8%
0,8%
2,7%
77,6%
96,6%
12,3%
5,1%
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4.2.- RECURSOS INTERNS
4.2.1.- Administració econòmica
Cal tenir present que el volum de despesa econòmica que gestiona directament el Districte és
només una part del total de la despesa que l'Ajuntament fa en el territori de Sarrià-Sant Gervasi.
El pressupost que veurem a continuació no inclou la despesa gestionada per les diferents àrees
centrals de l'Ajuntament (Parcs i Jardins, Mobilitat o Neteja, entre molts altres agents).
Despeses
Liquidació pressupost per capítols
2015

2016

2017

2018

Personal (Cap. I)
4.280.827
4.647.367
4.504.609
5.154.565
Compra de Béns i
11.722.074 11.155.501 11.398.050 12.794.484
serveis (Cap. II)
Subvencions (Cap. IV)
5.586.184
5.491.501
5.471.546
5.150.930
Total despesa corrent 21.589.085 21.294.369 21.374.205 23.099.979
Inversions (Cap. VI)
2.238.185
932.635
1.013.632
870.715
Transf. de Capital
30.000
(Cap. VII)
Total despesa de
2.268.185
932.635
1.013.632
870.715
capital
TOTAL
23.857.270 22.227.003 22.387.837 23.970.693
(*) Pressupost prorrogat en data 18/1/2019

2019 (*)

% variació

4.705.584

0,10

13.430.999

0,15

4.931.882
23.068.466
531.939

-0,12
0,07
-0,76
-1,00

531.939

-0,77

23.600.405

-0,01

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN CAPÍTOLS
Transf. de Capital (Cap.
7)

100%
80%

Inversions (Cap. 6)

60%
Subvencions (Cap. 4)

40%
20%
0%

Compra de Béns i
Serveis (Cap. 2)
2015 2016 2017 2018 2019
(*)

Personal (Cap. 1)

(*) Pressupost prorrogat en data 18/1/2019
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EVOLUCIÓ DE LA DESPESA CORRENT

20.000.000,00

Personal (Cap. 1)
10.000.000,00

Compra de Béns i Serveis (Cap. 2)
Subvencions (Cap. 4)

0,00
2015

2016

2017

2018

2019 (*)

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA TOTAL
25.000.000,00
24.000.000,00
23.000.000,00
22.000.000,00
21.000.000,00
2015

2016

2017

2018

2019 (*)

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN INVERSIÓ *(GESTIONAT PEL DTE.)
2.250.000,00
1.500.000,00
750.000,00
0,00
2015

2016

2017

2018

2019 (*)

Compra de béns i serveis (capítol II)
Tipus de despesa

2015

2016

2017

2018

2019 (*)

Subministraments
Representació política
Despeses generals Admin. i GU
Neteja edificis municipals
Despeses estructurals
Manteniment edificis
Manteniment via pública
Obres i manteniment
Informació, comunicació i
qualitat
Comunicació
Promoció social
Centres cívics i participació
cívica

541.691
98.622
662.620
283.284
1.586.218
797.387
1.220.892
2.018.279

496.527
91.000
614.070
285.777
1.487.374
455.325
1.345.362
1.800.687

491.567
85.500
605.486
300.710
1.483.263
462.670
1.240.465
1.703.135

588.758
87.000
605.371
299.686
1.580.815
526.979
1.275.463
1.802.442

640.328
110.000
691.967
366.608
1.808.902
630.688
1.090.409
1.721.098

77.571

50.474

76.711

69.321

89.642

77.571
144.224

50.474
167.741

76.711
157.443

69.321
111.373

89.642
96.228

196.541

178.252

277.257

1.071.506

1.395.464
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Acció cultural
Promoció: salut, esports, drets
civils
Activitats de caràcter econòmic
(turisme, dinamització econ.)
Gestió d'equipaments infantils
Gestió d'equipaments juvenils
Serveis a les persones
Prevenció incendis forestals
Prevenció incendis forestals
Recollida residus sòlids
Enllumenat
Manteniment via pública pavimentació
Neteja i altres via pública
TOTAL DISTRICTE

Balanç de gestió 2015-2019

289.268

324.939

290.435

255.554

305.565

44.594

71.082

71.418

63.773

119.272

260.285

158.576

72.776

169.151

39.500

0
0
934.912
95.629
95.629
5.654.305
855.776

0
0
900.590
120.852
120.852
5.654.317
641.822

0
2.600
871.929
113.342
113.342
5.767.405
872.892

0
468.322
2.139.679
52.573
52.573
5.767.405
872.876

118.368
470.650
2.545.047
116.640
116.640
5.767.405
872.892

499.385

499.384

509.373

509.373

509.373

7.009.465
11.722.074

6.795.524
11.155.501

7.149.670
11.398.050

7.149.653
12.794.484

7.149.671
13.430.999

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE DESPESA
2015
7.500.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
6.000.000,00
5.500.000,00
5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

2016

2017

2018

2019 (*)

DESPESES
OBRES I
COMUNICACIÓ SERVEIS A LES
ESTRUCTURALS MANTENIMENT
PERSONES

PREVENCIÓ
D'INCENDIS
FORESTALS

NETEJA I
ALTRES VIA
PÚBLICA

Transferències corrents - subvencions (capítol IV)
Prevenció d'incendis forestals
Prevenció d'incendis forestals
Atenció Social
Serveis Socials
Atenció a les persones
discapacitades

2015
52.999,99
52.999,99
0,00
3.300.000,00

2016
52.961,70
52.961,70
1.875.000,00
1.303.350,00

2017
0,00
0,00
1.875.000,00
1.303.350,00

2018
0,00
0,00
1.875.000,00
1.303.350,00

2019 (*)
0,00
0,00
1.875.000,00
1.303.350,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Serveis socials
Gestió equipaments gent gran
Gestió d'equipaments infantils
Gestió d'equipaments juvenils
Gestió d'equipaments
Gestió de Centres Cívics
Gestió de centres cívics
Conveni UPS - Becaris
Convenis
Participació ciutadana i
associativa
Convenis
Participació ciutadana i
associativa
Participació ciutadana
Premis
Premis
Total

Balanç de gestió 2015-2019

3.340.000,00
279.450,00
43.981,36
410.000,00
733.431,36
1.228.154,11
1.228.154,11
16.918,19
3.630,03

3.178.350,00
279.450,00
60.855,82
410.000,00
750.305,82
1.221.599,11
1.221.599,11
34.250,92
4.233,15

3.178.350,00
333.284,22
64.230,72
410.000,00
807.514,94
1.201.137,29
1.201.137,29
20.185,65
3.010,43

3.178.350,00
420.194,17
64.230,72
0,00
484.424,89
1.171.441,50
1.171.441,50
13.669,76
2.998,44

3.178.350,00
420.194,17
0,00
0,00
420.194,17
995.870,00
995.870,00
35.548,00
9.000,00

7.650,00

10.650,00

8.700,00

10.000,00

0,00

28.198,22

49.134,07

31.896,08

26.668,20

44.548,00

203.400,00

238.250,00

251.748,00

289.145,00

292.020,00

203.400,00
0,00
0,00
5.586.183,68

238.250,00
900,00
900,00
5.491.500,70

251.748,00
900,00
900,00
5.471.546,31

289.145,00
900,00
900,00
5.150.929,59

292.020,00
900,00
900,00
4.931.882,17

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
2015

2016

2017

2018

2019 (*)

3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
-

Inversions (capítol VI)
Any 2015
Any 2016
Any 2017
Any 2018
Any 2019
TOTAL

(1)
(2)

35.676.777,23
11.135.094,41
6.819.767,04
8.116.428,00
5.234.870,22
66.982.936,90

(1) Pressupost liquidat a 25/02/2019
(2) Pressupost previst
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Detall de les inversions
Actuació
C. Balmes. Reurbanització tram
Av.Diagonal - Pl. Molina
Equip. Vil·la Urània. Redacció projecte

2015

2016

2017

2018 **

2019***

TOTAL

679.191

0

0

0

0

679.191

21.901

0

0

0

0

21.901

Equipaments Vil·la Urània. Rehabilitació

2.181.505

4.089.321

2.010.925

169.320

0

8.451.071

Equip. Pl. Sarrià. Redacció de projecte

39.946

210.296

439.914

95.315

0

785.470

Rda. del Mig-Rda. Gral. Mitre-Trav. Dalt

675.589

15.297

0

0

0

690.886

Museu Verdaguer. Rehabilitació

3.370.865

774.079

0

23.802

32.350

4.201.096

Pla de mant. integral. Mant. via pública *

5.782.296

597.955

272.654

212.402

43.624

6.908.931

Pla de mant. integral. Redacció projectes

134.871

189.252

181.178

85.775

117.441

708.517

Equipaments. Redacció de projectes

16.095

104.040

72.493

24.530

124.043

341.201

Edifici C. Dalmases. Enderroc

5.990

297.148

0

0

0

303.137

Vores Via Augusta. Reparcel·lació

3.656.247

721.761

0

0

50.000

4.428.008

Accessib. Les Planes i Vallvidrera. Millores

122.989

226.000

219.822

198.770

100.000

867.581

Dipòsit del Rei Martí. Rehabilitació

1.213.196

20.387

15.418

0

0

1.249.001

Pla de mant. integral. Mant. via pública

524.321

328.436

260.949

469.677

284.463

1.867.845

Pla de mant. integral. Redacció projectes

117.174

75.314

35.472

0

0

227.960

Equipaments. Manteniment

203.155

139.009

391.838

152.981

199.389

1.086.372

Equipaments. Béns mobles

57.350

143.489

50.255

49.287

36.457

336.839

Centre Parroquial S.Vicenç. Reforma teatre

30.000

0

0

0

0

30.000

Expropiació IP. C. Císter, 62

981.483

1.022.019

0

0

0

2.003.502

Can Calopa. Rehabilitació

300.000

0

0

0

0

300.000

Museu Verdaguer. Museografia

194.544

0

0

0

0

194.544

Mercat de Galvany. Redacció projecte

16.940

0

0

0

0

16.940

Mercat Sarrià. Reparació filtracions

34.788

0

0

0

0

34.788

Mercat S.Gervasi. Reparació junta calçada

25.530

0

0

0

0

25.530

Turó Park. Rehabilitació

14.399

0

0

0

0

14.399

Parc de l'Oreneta. Rehabilitació

142.919

71.513

0

0

0

214.432

Dipòsit Torrent Espinagosa. Construcció

36.461

0

0

0

0

36.461

Soterrament línies aèries

208.162

783.575

81.328

0

0

1.073.065

Edifici C. Dalmases, 63. Adquisició

14.888.871

0

0

0

0

14.888.871

0

36.577

189.660

10.191

0

236.428

0

404.316

0

0

0

404.316

Urbanització tram C. Mandri-C. Balmes

C. Balmes. Redac. proj. pl. J.Folguera-Pl.
Molina
C. Sta. Magdalena Sofia i Sol i Padrís.
Reurbanització
Pl. Calvó. Reurbanització

0

237.863

0

0

0

237.863

C. Vilana. Reurbanització

0

2.468

378.888

158.853

0

540.210

C. Septimània i C. Berna. Reurbanització

0

6.147

403.704

31.930

0

441.780

C. Francolí. Reurbanització

0

65.536

193.560

0

0

259.096

C. Amigó. Reurbanització

0

6.340

908

0

0

7.247

Mercat Tres Torres. Remodelació coberta

0

386.956

0

0

0

386.956

Can Calopa. Rehabilitació

0

180.000

0

0

0

180.000

Turó Park. Rehabilitació

0

0

63.784

701.237

0

765.022

Camí Mas Guimbau. Reurbanització

0

0

36.214

252.201

0

288.415

C. Cardenal de Sentmenat. Reurbanització

0

0

651.312

519.765

0

1.171.077

Centre persones vulnerables Cister.

0

0

47.218

176.833

29.556

253.607

Redacció de projectes
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Equip. Mercat Vallvidrera. Redac. projecte

0

C. Castanyer. Reurbanització

0

0

59.314

1.116.936

0

1.176.250

C. Saragossa i C. S. Eusebi. Reurbanització

0

0

15.791

866.535

406.124

1.288.450

C. Alberes. Reurbanització

0

0

32.986

926.753

108.961

1.068.700

Jardins de Can Ferrer. Reurbanització

0

0

27.553

489.230

0

516.783

Casal de Gent Gran S. Ildefons. Adequació

0

0

109.530

583.736

0

693.266

Vores Via Augusta. Millores

0

0

174.982

0

0

174.982

Rutes turístiques. Senyalització via pública

0

0

39.877

0

0

39.877

Mercat de Galvany. Obres

0

0

4.780

110.939

42.000

157.718

Mercat S. Gervasi. Amortit. i trasllats

0

0

225.681

0

0

225.681

Can Calopa. Rehabilitació

0

0

118.375

0

0

118.375

0

0

0

58.303

0

58.303

Casetes Hort de la Vil.la (Casal joves).
Adequació
Equip. Mercat Vallvidrera. Rehabilitació

0

13.403

21.999

4.108

39.510

0

0

0

0

0

0

Parc de la Font del Racó. Reurbanització

0

0

0

1.180

429.615

430.795

Les PLanes. Estudi previs

0

0

0

27.255

20.735

47.989

C. Major de Sarrià i Pare Miquel. Reurb.

0

0

0

450.251

1.774.246

2.224.498

Caserna GUB Av. Foix. Redacció Projecte

0

0

0

8.289

141.712

150.000

C. Major del Rectoret. Reurbanització

0

0

0

906

689.926

690.832

Vores Via Augusta. Millores

0

0

0

33.194

0

33.194

Exprop. PIM. Camí Molí Vallvidrera 9-19

0

0

0

14.587

0

14.587

Expropiació PIM. C. Menor de Sarrià, 6-8

0

0

0

73.469

0

73.469

Biblioteca Casa Muñoz Ramonet. Pendent

0

0

0

0

58.250

58.250

Centre Cister. Adequació

0

0

0

0

5.000

5.000

Plaça Ferran Casablancas. Reurbanització

0

0

0

0

471.335

471.335

Reserva contingències

0

0

0

0

65.537

65.537

TOTAL INVERSIÓ

35.676.777

11.135.094

6.819.767

8.116.428

5.234.870

66.982.937

(*) L’anualitat 2015 PRI del Districte consta en un únic codi d’inversió: 5.782.298 €
(*) Pressupost liquidat a 25 de febrer de 2019
(**) Previsió

Ingressos
Liquidació pressupost per capítols (en €)

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Total

2015

2016

2017

2018

2019 (*)

1.986.182
4.425.897
0
112.646
6.524.724

2.277.556
4.686.399
0
26.083
6.990.038

2.727.026
5.146.548
0
10.401
7.883.975

3.370.994
5.435.654
0
580
8.807.228

2.179.425
4.314.452
40
5.524
6.499.441

% Increment
2018/15
69,72%
22,81%
-99,49%
0,35
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INGRESSOS COMPOSICIÓ MITJÀ DELS INGRESSOS 2015-2018
PATRIMONIALS
IMPOSTOS
1%
INDIRECTES
TAXES I ALTRES
34%
INGRESSOS
65%

4.2.2.- Recursos Humans
Comparatiu de despesa per departaments
Llicències i espai
públic
Serveis a les
persones i el
territori
Recursos Interns
Comunicació
Serveis jurídics
Representació
política
Dotació per
imprevistos

TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019 (*)

% variació

1.777.174

1.888.295

1.719.793

1.974.249

1.781.747

0,26%

757.732

823.679

755.680

847.854

738.856

-2,49%

850.380
160.803
371.537

741.376
173.508
431.267

691.394
200.332
517.044

843.887
227.269
636.401

790.963
215.185
555.562

-6,99%
33,82%
49,53%

363.202

589.243

620.366

624.904

617.273

69,95%

-

-

-

-

6.000,00

-

4.280.828

4.647.367

4.504.609

5.154.565

4.705.584

9,92%

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA DE PERSONAL PER DEPARTAMENTS
2.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

Llicències i Espai Públic
Serv. a les Pers. i al Territ.
Recursos Interns
Comunicació
Serveis jurídics
Representacio política

2015

2016

2017

2018

2019 (*)
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Comparatiu despesa per grup de funció
Serveis públics bàsics
Actuacions de protecció i
promoció social
Actuacions de caràcter general
Total

2015
1.777.174

2016
1.888.295

2017
1.719.793

2018
1.974.249

2019
1.781.747

757.732

823.679

755.680

847.854

738.856

1.745.921
4.280.827

1.935.393
4.647.367

2.029.137
4.504.609

2.332.462
5.154.565

2.184.982
4.705.584

Evolució de la plantilla
2015
Consell Municipal
Llicències i Espai Públic
Oficina de Collserola
Serveis a les Persones i
Territori
Comunicació
Serveis Jurídics
Administració i Gerència
Total plantilla

2016

2017

2018

2019

D
1
10
1

H
7
16
2

D
1
11
2

H
8
15
2

D
2
13
2

H
7
17
4

D
2
12
2

H
6
20
3

D
2
14
2

H
6
17
3

5

8

5

7

8

7

10

6

10

6

1
1
35

2
5
7
33

1
1
4
38

2
8
11
46

2
3
6
46

1
8
12
47

3
3
6
47

1
8
13
50

3
3
6
44

2
5
8
32
67

Mitjana de dones

42

Mitjana d'homes

42

71

92

94

94

Distribució per grups i categories professionals

Grup A1
Tècnics Superiors *
Grup A2
Tècnics grau mitjà
Grup C1
Administratius
Grup C2
Aux. Adm. i p. d'oficis
TOTAL PLANTILLA

2015

2016

2017

2018

2019

29
15
14
9
67

30
16
13
12
71

37
25
15
15
92

35
27
16
16
94

35
26
16
17
94

(*) Inclou els llocs de representació política
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4.2.3.- Oficina d'Atenció Ciutadana
Atencions OAC
Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi

2015

2016

2017

2018

931.463
53.470

955.171
58.280

921.426
51.405

916.216
50.912
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4.3.- SECRETARIA / SERVEIS JURÍDICS
4.3.1.- Secretaria / Serveis jurídics
Sessions dels òrgans de govern i participació
Consell Plenari
Audiències Públiques
Consell Ciutadà
Comissions Consultives de Govern
Comissió de Govern
Junta de Portaveus
Informes relatius als òrgans de govern i/o participació

2015

2016

2017

2018

2019

3
1
0
2
3
3
3

6
6
1
10
6
6
2

5
5
1
10
5
5
1

6
4
1
12
6
6
2

1
1
0
2
1
1
0

Matrimonis civils (custòdia de documentació i tramesa a la Secretaria General i al Registre
Civil)
2015
101

Matrimonis civils

2016
44

2017
46

2018
51

2019
0

Transparència (vista d'expedients als interessats, informació diversa i emissió d'informes de
gestió per al Departament de Transparència).
Informes

2015

2016

2017

2018

2019

1

4

2

0

1

Sindicatura
2015
2016
2017
2018

Síndic (Catalunya)

Síndica (Barcelona)

Total

12
16
17
18
63

6
11
26
26
69

18
27
43
44
132
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Per matèries, els expedients fan referència a les següents temàtiques:
Temàtica
Contaminació acústica
Llicències d'obres i disciplina urbanística
Llicències d'activitat econòmica
Llicències d'ocupació de l'espai públic
Contaminació atmosfèrica, lumínica i altres immissions
Circulació i estacionament de vehicles de motor
Procediment administratiu comú
Esports (instal·lacions, curses via pública, promoció)
Neteja, reg i recollida d'escombraries
Manteniment de la via pública i mobiliari
Ús de l'espai públic
Seguretat i protecció (Guàrdia Urbana)
Planejament i gestió urbanística
Serveis sanitaris
Participació ciutadana, informació pública de projecte
Mediació i convivència
Vialitat i senyalitzacions
Animals de companyia i lliures o abandonats
Comunicació pública (publicitat, anuncis, bans...)
Salut pública (tabaquisme, alcohol, drogues, zoonosi)
Règim jurídic general de l'habitatge
Infraestructures i obra pública
Parcs i jardins, platges, arbrat i aigües
Gestió de serveis públics (contractació i execució)
Total

Valor
33
22
14
7
7
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
132
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1
2

2
2
3

1
2

1

2 1

1

2
3

33

4
4
4
4
4

6

22
7

7

14

Contaminació acústica
Llicències d'obres i disciplina urbanística
Llicències d'activitat econòmica
Llicències d'ocupació de l'espai públic
Contaminació atmosfèrica, lumínica i altres immissions
Circulació i estacionament de vehicles de motor
Procediment administratiu comú
Esports (instal.lacions, curses via pública, promoció)
Neteja, reg i recollida d'escombraries
Manteniment de la via pública i mobiliari
Ús de l'espai públic
Seguretat i protecció (Guàrdia Urbana)
Planejament i gestió urbanística
Serveis sanitaris
Participació ciutadana, informació pública de projecte
Mediació i convivència
Vialitat i senyalitzacions
Animals de companyia i lliures o abandonats
Comunicació pública (publicitat, anuncis, bans...)
Salut pública (tabaquisme, alcohol, drogues, zoonosi)
Règim jurídic general de l'habitatge
Infraestructures i obra pública
Parcs i jardins, platges, arbrat i aigües
Gestió de serveis públics (contractació i execució)

Actuacions assessorament i gestió jurídica
Expedients responsabilitat patrimonial resolts
Expedients devolució ingressos indeguts
Expedients sancionadors d'infracció ordenances
Informes al·legacions expedients AUTORITAS
Expedients sancionadors AUTORITAS
Expedients gestió del sòl
Expedients recuperació ofici possessions finques municipals
Expedients projectes d'obra Districte
Expedients d'assentaments d'habitatges
Informes devolució dipòsits obres

2015
91
36
50
6
19
14
2
4
0
36

2016
73
42
73
23
113
22
1
5
0
36

2017
56
49
53
11
96
22
1
16
2
46

2018
87
62
27
14
242
23
2
12
12
34

2019
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

Recursos administratius
Recursos alçada resolts
Tramesa expedients a Direcció Serveis Jurídics
Tramesa expedients a òrgans judicials diversos
Tramesa expedients a Direcció Serveis Jurídics

2015

2016

2017

2018

2019

37
45
-

165
21
-

235
44
1
-

291
52
4
6

1
1
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5.- REGIDORA I GERÈNCIA
5.1.- ÒRGANS DE GOVERN
5.1.1.- Consell de Districte
És l’òrgan de representació i de participació col·lectiva del districte. La presidència recau en un
regidor o regidora, nomenat per l’alcalde o l’alcaldessa, i està constituït pels regidors adscrits, i
els consellers i conselleres en una representació proporcional als resultats electorals del territori
que representa.
Al llarg del mandat, s'han celebrat els Consells Plenaris següents:
• Consell Plenari - 9/12/2015
• Consell Plenari Extraordinari - 16/02/16 (Emissió de l'informe preceptiu sobre el Pla
Especial Urbanístic de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana en l'àmbit de la
ciutat de Barcelona)
• Consell Plenari - 02/03/2016
• Consell Plenari - 10/05/2016
• Consell Plenari - 07/07/2016
• Consell Plenari - 11/10/2016
• Consell Plenari - 01/12/2016
• Consell Plenari - 16/03/2017
• Consell Plenari - 18/05/2017
• Consell Plenari - 20/07/2017
• Consell Plenari - 29/11/2017
• Consell Plenari - 07/03/2018
• Consell Plenari - 09/05/2018
• Consell Plenari - 18/07/2018
• Consell Plenari Extraordinari - 25/09/2018 (Execució del pressupost del Districte i detall
de la recalendarització dels projectes d'inversió municipal)
• Consell Plenari - 10/10/2018
• Consell Plenari - 13/12/2018
• Consell Plenari - 6/03/2019
La celebració dels Consells Plenaris va precedida d'un apartat de precs i preguntes a mode
d'Audiència Pública.
5.1.2.- Comissions consultives
Les comissions consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació. Cada
districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, tot i que
se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar. En el cas del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, les Comissions Consultives són dues:
Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat (inicialment i fins al mes de
setembre de 2016, dividida en dues Comissions), que s'ha reunit en les sessions de:
140

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balanç de gestió 2015-2019

Comissió Consultiva d'Habitat Urbà - 23/11/2015
Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat - 23/11/2015
Comissió Consultiva d'Habitat Urbà - 15/02/16
Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat - 15/02/2016
Comissió Consultiva d'Habitat Urbà - 18/04/16
Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat - 18/04/2016
Comissió Consultiva d'Habitat Urbà - 27/06/2016
Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat - 27/06/2016
Comissió Consultiva d'Habitat Urbà - 29/09/2016
Comissió Consultiva de Règim intern, Seguretat i Mobilitat - 29/09/2016
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 16/11/2016
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 28/02/2017
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 25/04/2017
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 26/06/2017
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 27/09/2017
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 22/11/2017
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 20/02/2018
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 26/04/2018
Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 03/07/2018
Comissió Consultiva d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 27/09/2018
Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 27/11/2018
Comissió Consultiva d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Seguretat - 19/02/2019

Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Econòmica (inicialment i fins al mes de setembre de 2016, dividida en dues Comissions), que
s'ha reunit en les sessions de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació - 24/11/2015
Comissió Consultiva de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació - 24/11/2015
Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació - 16/02/2016
Comissió Consultiva de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació - 16/02/2016
Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació - 19/04/2016
Comissió Consultiva de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació - 19/04/2016
Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació - 28/06/2016
Comissió Consultiva de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació - 28/06/2016
Comissió Consultiva de Qualitat de vida, Igualtat, Esports i Educació - 28/09/2016
Comissió Consultiva de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació - 28/09/2016
Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Econòmica - 14/11/2016
Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Econòmica - 27/02/2017
Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Econòmica - 24/04/2017
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Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 27/06/2017
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 28/09/2017
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 22/11/2017
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 19/02/2018
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 24/04/2018
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 02/07/2018
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 25/09/2018
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 26/11/2018
Comissió Consultiva de Drets
Econòmica - 18/02/2019
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Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció
Socials, Cultura, Esports, Educació, Innovació i Promoció

5.2.- ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Els òrgans de participació són els mitjans de trobada regular entre la ciutadania i l’Ajuntament
per debatre i recollir, de manera continuada, les seves opinions i propostes sobre les actuacions
municipals.
5.2.1.- Consell Ciutadà
El Consell Ciutadà del Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació del Districte. En
formen part representants d’entitats i associacions, dels consells sectorials del districte i dels
consells de barri, així com ciutadans i ciutadanes a títol individual.
Al llarg del mandat el Consell Ciutadà s'ha reunit en les sessions següents:
•
•
•

Consell Ciutadà. Sessió ordinària. 20/06/2017
Consell Ciutadà. Sessió ordinària. 29/11/2017
Consell Ciutadà. Sessió ordinària. 13/12/2018

5.2.2.- Audiència Pública del Districte
El fòrum ciutadà o audiència pública, d’àmbit de districte, és la trobada en una data
determinada dels responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre
informació, presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública,
activitat o programa d'actuació. En el cas dels districtes està regulada per les normes
reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada districte.
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Les sessions d'aquest mandat han estat les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiència Pública - 27/10/2015
Audiència Pública - 10/02/2016
Audiència Pública - 11/04/2016
Audiència Pública - 13/06/2016
Audiència Pública - 26/09/2016
Audiència Pública - 28/11/2016
Audiència Pública - 21/02/2017
Audiència Pública - 03/05/2017
Audiència Pública - 04/07/2017
Audiència Pública - 29/11/2017
Audiència Pública - 21/02/2018
Audiència Pública - 27/06/2018
Audiència Pública - 21/11/2018
5.2.3.- Consells sectorials

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre
un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic. En formen part les entitats i associacions
interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i
equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial. El Districte de Sarrià-Sant Gervasi
compta amb els Consells Sectorials Escolar, de Salut i de Dones.

5.2.4.- Consells de barri
El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions
referents al barri; un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i
augmentar la cohesió social.
Al llarg del mandat s'han celebrat les següents sessions, precedides per les respectives
Comissions de Seguiment (i en el cas de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, dels Grups de
Treball de Mobilitat, de Neteja i medi ambient i de Seguretat i prevenció).
•
•
•
•
•
•
•
•

El Putxet i el Farró - 16/11/2015 (Casal de Barri Putxet)
El Putxet i el Farró - 1/06/2016 (Escola Poeta Foix)
El Putxet i el Farró - 23/11/2016 (Casal de Barri Putxet)
El Putxet i el Farró - 7/06/2017 (Casal de Barri Putxet)
El Putxet i el Farró - 7/11/2017 (Centre Cívic Vil·la Urània)
El Putxet i el Farró - 15/05/2018 (Casal de Barri Putxet)
El Putxet i el Farró - 4/12/2018 (Centre Cívic Vil·la Urània)
El Putxet i el Farró - 14/03/2019 (Casal de Barri Putxet)

•
•

Sarrià - 18/11/2015 (Centre Cívic Casa Orlandai)
Sarrià - 23/05/2016 (Centre Cívic Sarrià)
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•
•
•
•
•
•
•

Sarrià - 3/11/2016 (Centre Cívic Casa Orlandai)
Sarrià - 24/05/2017 (Centre Cívic Casa Orlandai)
Sarrià (sessió extraordinària) - 19/09/2017 (Seu del Districte)
Sarrià - 28/11/2017 (Centre Cívic Sarrià)
Sarrià - 31/05/2018 (Centre Cívic Casa Orlandai)
Sarrià - 8/11/2018 (Centre Cívic Sarrià)
Sarrià - 19/03/2019 (Centre Cívic Sarrià)

•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Gervasi-La Bonanova - 9/11/2015 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 11/05/2016 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 9/11/2016 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 6/06/2017 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 7/02/2018 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 6/06/2018 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 29/11/2018 (Centre Cívic Vil·la Florida)
Sant Gervasi-La Bonanova - 28/03/2019 (Centre Cívic Vil·la Florida)

•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Gervasi-Galvany - 12/11/2015 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Sant Gervasi-Galvany - 30/05/2016 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Sant Gervasi-Galvany - 15/11/2016 (Institut Menéndez Pelayo)
Sant Gervasi-Galvany - 30/05/2017 (Centre Cívic Casa Sagnier)
Sant Gervasi-Galvany - 14/11/2017 (Centre Cívic Can Castelló)
Sant Gervasi-Galvany - 12/06/2018 (Casal de Joves de Casa Sagnier)
Sant Gervasi-Galvany - 22/11/2018 (Centre Cívic Can Castelló)
Sant Gervasi-Galvany - 26/03/2019 (Casal de Joves de Casa Sagnier)

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Tres Torres - 5/11/2015 (Biblioteca Clarà)
Les Tres Torres - 26/05/2016 (Biblioteca Clarà)
Les Tres Torres - 21/11/2016 (Biblioteca Clarà)
Les Tres Torres - 1/06/2017 (Biblioteca Clarà)
Les Tres Torres - 9/11/2017 (Biblioteca Clarà)
Les Tres Torres - 14/06/2018 (Biblioteca Clarà)
Les Tres Torres - 30/10/2018 (Escola Santa Teresa-Ganduxer)
Les Tres Torres - 2/04/2019 (Centre Cívic Pere Pruna)

•

Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 10/11/2015 (Centre Cívic Vallvidrera – Vázquez
Montalbán)
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 25/05/2016 (Casal de Barri de Can Rectoret)
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 8/11/2016 (Centre Cívic l'Elèctric)
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 31/05/2017 (Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez
Montalbán)
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 15/02/2018 (Centre Cívic l’Elèctric)
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 28/05/2018 (Casal de Barri de Can Rectoret)

•
•
•
•
•
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Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 14/11/2018 (Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez
Montalbán)
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes - 21/03/2019 (Centre Cívic l’Elèctric)
5.2.5.- Consells d’equipaments

Els consells d’equipament i les comissions de treball són altres òrgans periòdics de participació
que tenen com a finalitat elaborar estudis, organitzar activitats i fer-ne el seguiment en àmbits
de districte, barri, sector o equipament. Normalment es reuneixen una vegada l'any.
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1.- Presentació
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions
de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal
que orienta sobre quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació
ciutadana per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats del mandat.
El PAM 2016-19 és el resultat del procés de participació que sota el nom de Decidim.Barcelona
es va realitzar , entre els mesos de novembre 2015 i abril 2016, a partir d’una primera
proposta de l’actual equip de govern i en el qual van participar més de 39.000 persones, així
com 1.741 entitats i col·lectius de la ciutat.

Dins el PAM es troben els PAD, els Plans d'Actuació dels districtes per als anys 2016-2019. Els
PAD han estat elaborats a partir de les propostes elaborades per l'Ajuntament, la ciutadania,
organitzacions i entitats socials, i de les que provenen de cites presencials. En el cas del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, es van realitzar més d'una vintena de debats, sobre temes
diversos, com ara oci nocturn, pobresa oculta o tinença responsable d'animals. Aquests debats
presencials van comptar amb un total de 296 assistents i la participació de 85 entitats. A
banda, es van celebrar 15 sessions de treball de les comissions de seguiment dels consells de
barri, dues sessions del Consell Escolar i el Consell de Dones i una sessió del Consell de Salut. I,
paral·lelament es van anar recollint i incorporant les diferents aportacions que arribaven a
través de la plataforma Decidim.Barcelona.
Els temes tractats en les sessions van ser, entre d'altres, el comerç de proximitat, l'habitatge,
l'educació, l'envelliment digne, la pobresa oculta, els models de gestió cívica, els equipaments
per a joves, el model d'oci del districte, la mobilitat, la tinença d'animals de companyia, la
transparència o temes urbanístics concrets, com la reurbanització de Major de Sarrià, el
projecte de Superilles o el cobriment de la Ronda de Dalt.

2.- Estructura
El PAD del Districte de Sarrià-Sant Gervasi segueix els cinc eixos i les 29 línies estratègiques que
estructuren el PAM de Ciutat. Inclou un total de 88 actuacions, que es concreten en 183
projectes concrets.

150

El PAD inclou, per una banda, l'activitat habitual del Districte, que es desenvolupa
fonamentalment des de les direccions de Serveis a les Persones i el Territori i de Llicències i
Espai Públic. Per altra banda, incorpora nous projectes singulars que es preveu poder dur a
terme a l'inici del mandat, com poden ser actuacions urbanes d'especial rellevància o nous
projectes que s'han d'implementar.

Eixos i línies estratègiques:
Eix 1: Bon viure (Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure)
1.1.- Justícia global

1.8.- Migració, interculturalitat i

1.2.- Autonomia personal

discriminació zero

1.3.- Educació i coneixement

1.9.- Defensa i protecció dels drets humans

1.4.- Equitat de gènere i diversitat sexual

1.10.- Cultura

1.5.- Cicle de vida

1.11.- Esports

1.6.- Habitatge

1.12.- Convivència i seguretat

1.7.- Sanitat i salut
Eix 2: Economia plural (Una Barcelona amb empenta per a una economia plural)
2.1.- Desenvolupament i economia de

2.3.- Un nou lideratge públic

proximitat

2.4.- Ocupació de qualitat

2.2.- Economia cooperativa, social i

2.5.- Turisme sostenible

solidària
Eix 3: Transició ecològica (Una Barcelona més humana i en transició ecològica)
3.1.- Medi ambient i espai públic

3.4.- Mobilitat sostenible

3.2.- Verd urbà i biodiversitat

3.5.- Energia i canvi climàtic

3.3.- Urbanisme per als barris
Eix 4: Bon govern (Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern)
4.1.- Govern transparent i rendició de

4.3.- Acció comunitària

comptes

4.4.- Administració intel·ligent i inclusiva

4.2.- Participació ciutadana

4.5.- Eficiència i professionalitat

Eix 5: Justícia global (Una Barcelona oberta i compromesa amb el món)
5.1.- Justícia global
5.2.- Ciutat d'acollida
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3.- Execució del PAD
El desenvolupament del PAD en data 1/03/2019 ha estat del 85,70%. La gran majoria de les
actuacions s'han executat al 100%, però n'hi ha hagut algunes que han hagut de quedar
posposades fins al proper mandat: ha estat així amb la construcció de l'equipament previst per
a la plaça de Sarrià o la reforma d'espais com la plaça Adrià, per esmentar-ne només un parell.
Execució del Pla d'Actuació Municipal: 89,22%

Comparativa del grau d'execució dels diferents Plans d'Actuació del Districte:
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Execució final del PAD del Districte de Sarrià-Sant Gervasi:

Evolució de l'execució per mesos:

Grau d'execució per eixos:
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4.- Detall de les actuacions i els projectes
Eix 1: Bon viure (Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure)
1.1.- Justícia global
1.1.1. Pla comunitari dels barris de muntanya ✔ FET (100%)
Pla comunitari per als barris de muntanya, per tal de fomentar la participació i interacció entre
persones, entitats i serveis públics, enfortint d'aquesta manera el teixit social dels barris.

1.2.- Autonomia personal
1.2.1. Espai intergeneracional del Casal del Rectoret ✔ FET (100%)
Fomentar la creació d'espais per generar dinàmiques intergeneracionals i d'enriquiment mutu:
programació de concerts, tallers i activitats familiars.

1.3.- Educació i coneixement
1.3.1. Escola de Música de Can Ponsic → EN PROCÉS (75%)
Iniciar el procés de retorn de Can Ponsic i els seus jardins perquè sigui una escola de música, un
cop s'hagi pogut reubicar la caserna de la Guàrdia Urbana.

1.3.2. Enfortir el Projecte de l’audiència pública infantil → EN PROCÉS (60%)
L'enfortiment del projecte de l'Audiència pública infantil, a través de l'increment de freqüència,
difusió i recursos, i la dotació d'un major contingut pedagògic i participatiu, passa també per
garantir la màxima representació política en les seves sessions.

1.3.3. Instar a ampliar l’oferta d’escoles bressol, d’educació secundària i D'FP ✔ FET

(100%)
Instar a ampliar la xarxa d'escoles bressol, les places d'educació secundària i l'oferta de línies
d'FP al districte, tenint en compte l'alta demanda que hi ha al territori, que no pot ser
redistribuïda entre les places existents i que, per tant, força la mobilitat i trenca amb la
premissa de la proximitat en l'adjudicació del centre educatiu. Posar èmfasi en el centre de
referència de formació professional en l'àmbit sanitari i batxillerat internacional.

1.3.4. Crear un casal infantil a la Bonanova

→ EN PROCÉS (25%)

Valoració de la viabilitat dins del Pla d'equipaments del Districte.

1.3.5. Campanya per fomentar la consciència ambiental a les escoles ✔ FET (100%)
Difusió a través del Consell Escolar de l'estudi Breathe, que analitza els efectes de la
contaminació ambiental en el desenvolupament mental dels nens en edat escolar. Realització
de reunions i trobades amb els agents de la comunitat educativa per impulsar accions per
reduir la contaminació. I impuls a la participació activa de les escoles en el Dia sense Cotxes.

1.4.- Equitat de gènere i diversitat sexual
1.4.1. Ampliar el PIAD ✔ FET (100%)
Potenciar i difondre la tasca i serveis del PIAD (Punt d’Informació d’Atenció a les Dones).
Ampliar-ne l’espai i la capacitat disponible.
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1.4.2. Protocol contra agressions sexistes ✔ FET (100%)
Accions comunicatives i de sensibilització en espais públics i equipaments contra les violències
masclistes, homòfobes i trànsfobes.
Realitzar accions de formació sobre igualtat de gènere, adreçades a tècnics municipals,
equipaments i comissions de festes majors.
Elaborar un protocol contra agressions sexistes per a les festes majors i altres activitats
massives en col·laboració amb entitats i espais de participació del districte.

1.4.3. Crear un concurs de sensibilització vers la violència de gènere ✔ FET (100%)
Realització d'accions de conscienciació adreçades al públic adolescent, tant en instituts com en
equipaments.
La realització del concurs de sensibilització ha estat descartada perquè ja se’n fa un de molt
similar a nivell de ciutat.

1.4.4. Crear mecanismes d’assessorament per a les treballadores domèstiques i
promoure que les agències de col·locació els garanteixin els drets socials i laborals que
els corresponen ✔FET (100%)
Aquest col·lectiu compta amb una gran presència en el territori que queda invisibilitzat i
infrarepresentat; es vol treballar per detectar les necessitats i demandes de les treballadores
domèstiques, així com promocionar un espai de trobada per a elles. Així mateix, buscar acords
de col·laboració amb les empreses de col·locació de treball domèstic.

1.5.- Cicle de vida
1.5.1. Fer actes de dignificació de les persones centenàries del districte

✔ FET

(100%)
Com a part de l'aposta per la visibilització i dignificació de la vellesa, el districte vol reconèixer
públicament el llegat que ofereix aquest sector de població a la resta de la comunitat.

1.5.2. Millorar la xarxa d’equipaments per a gent gran ✔ FET (100%)
En tant que col·lectiu prioritari, és fonamental ampliar la xarxa d'equipaments per a gent gran
al districte, per tal que les seves necessitats quedin cobertes. En aquest sentit, el Casal de Sant
Ildefons vol contribuir a aquest alleugeriment de la demanda.

1.5.3. Potenciar el projecte “Radars” ✔ FET (100%)
Potenciar aquest programa d'atenció social per a persones grans que viuen soles, mitjançant la
seva extensió a aquells barris on encara no existeix (Putxet-Farró i Sarrià).

1.5.4. Casal de Joves del districte ✔ FET (100%)
Treballar per dotar d'espais els joves perquè es puguin reunir i associar i ser partícips de les
diferents dinàmiques que els afecten. En aquest sentit, reconvertir Casa Sagnier com un Casal
de Joves, un cop es posi en funcionament el nou centre cívic de Vil·la Urània.
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1.6.- Habitatge
1.6.1. Promoure la masoveria urbana al districte → EN PROCÉS (25%)
Reunions de coordinació amb agents vinculats amb demanda d'habitatge i impulsors de
projectes de masoveria.

1.6.2. Millorar el parc públic de l’habitatge social → EN PROCÉS (88,75%)
Construcció de 44 habitatges per a gent gran al carrer Vistabella.
Concurs públic per impulsar el habitatge cooperatiu al carrer General Vives.
Construcció d’habitatge públic a Via Augusta-Santa Filomena.
Reforç del paper de l'Oficina d'Habitatge per donar suport a l’ampliació del parc públic
d’habitatge.

1.7.- Sanitat i salut
1.7.1. Fomentar programes sanitaris pilot de treball en l’àmbit comunitari

✔ FET

(100%)
Ampliar el programa "Salut als barris", que té per objectiu introduir la salut com un dels
principals elements per a la millora de les condicions de vida i benestar de les persones.

1.7.2. Campanyes d’alimentació saludable per a persones en situació de vulnerabilitat i
escolars ✔ FET (100%)
Difusió d'iniciatives de gestió alimentària i de recollida del menjar sobrant dels centres
educatius que duen a terme entitats del districte.
Extensió a mercats i centres escolars dels programes de gestió alimentària per reduir el
malbaratament del menjar.
En l'àmbit escolar, premis "El menjar no es llença".

1.7.3. Campanyes de normalització i integració de persones amb malalties mentals✔

FET (100%)
Dissenyar campanyes adreçades a centres educatius per normalitzar i integrar les persones amb
malalties mentals al territori per trencar amb l'estigma social d'aquest col·lectiu.
Suport a les entitats que treballen en l'àmbit de la integració de les persones amb malalties
mentals.

1.7.4. Campanya per millorar les condicions de salut dels col·lectius més vulnerables

✔FET (100%)
Campanya de sensibilització per al foment de la salut comunitària, centrada en la detecció i
eliminació de les situacions de vulnerabilitat en matèria de salut.
Disseny de campanyes formatives i càpsules formatives de salut comunitària adreçades a gent
gran, en especial aquelles persones que viuen soles o aïllades. Es duen a terme en
equipaments.
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1.8.- Migració, interculturalitat i discriminació zero
1.8.1. Potenciar l’estratègia antirumors de l’Ajuntament de Barcelona

✔ FET

(100%)
Potenciar l'estratègia antirumors de l'Ajuntament a través de la difusió del material ja preparat i
la realització d'activitats al districte i en centres educatius, de sensibilització per a l'eradicació
de violències masclistes, homòfobes i envers els col·lectius de nouvinguts.

1.8.2. Millorar els serveis d’aprenentatge d'idiomes per a persones immigrades ✔FET

(100%)
Millorar, difondre i potenciar els serveis d'aprenentatge de llengües per a persones immigrades
(CNL, escoles d'adults) presents al territori.

1.9.- Defensa i protecció dels drets humans
1.9.1. Solució d’ubicació de la seu social del Centre Assís → EN PROCÉS (80%)
Solució d'ubicació de la seu social del Centre Assís amb un nou emplaçament en un espai a les
vores de Via Augusta.

1.10.- Cultura
1.10.1. Promocionar deu recorreguts històrics pel districte ✔ FET (100%)
Realització, presentació i divulgació de les guies.
1.10.2. Espai per a la cultura popular ✔ FET (100%)
Creació d'un espai per a la cultura popular (gegants, diables...). Cessió d'espai a l'edifici
municipal del carrer Canet, 22.

1.10.3. Biblioteca de Sarrià → EN PROCÉS (50%)
Iniciar el projecte de construcció de la biblioteca de Sarrià per donar resposta a la demanda
històrica del veïnat i de la comunitat educativa. Fase 1: Redacció del projecte; fase 2: inici de les
obres.

1.10.4. Mercat de Vallvidrera → EN PROCÉS (66,67%)
Formalitzar i iniciar el projecte del Mercat de Vallvidrera com a nou centre cultural dels barris
de muntanya: estudi previ i treball amb els veïns, redacció del projecte executiu i inici de les
obres.

1.10.5. Retirar les plaques franquistes a tot el districte ✔ FET (100%)
Realització de l'inventari.
Comunicació als veïns.
Retirar totes aquelles plaques franquistes de les façanes dels edificis del districte, especialment
les dels pisos de protecció oficial de l’època de la dictadura.
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1.10.6. Campanya per a la memòria i experiència de la gent gran i la seva contribució
als barris ✔ FET (100%)
Realització de diferents projectes de recuperació de la memòria històrica a través de la gent
gran: Elaboració d'un documental divulgatiu com a tancament del projecte Memòria històrica
de Sant Gervasi - la Bonanova. Projecte Memòria històrica vinculada a la Guerra Civil del barri
de Sarrià amb el Monestir de Pedralbes i projectes a les Tres Torres i a Sant Gervasi-Galvany.

1.10.7. Revisar el compliment de la Llei de memòria històrica al nomenclàtor del
districte, així com a l’espai públic → EN PROCÉS (62,50%)
Revisar el nomenclàtor per tal d’eliminar aquelles referències franquistes que incompleixin la
Llei de Memòria Històrica. Donar significació i revalorar figures del barri que han estat
invisibilitzades.
Proposar nous noms per al nomenclàtor per tal de donar significació i revalorar figures del barri
que han estat invisibilitzades, prioritzant les figures femenines.

1.11.- Esports
1.11.1. Circuits esportius al barri del Rectoret → EN PROCÉS (85%)
Realització d'estudi de situació d'elements esportius al barri del Rectoret.
Contactes amb l'IBE per suport al projecte
Valoració de la viabilitat econòmica del projecte i instal·lació d'aparells de gimnàstica per a
totes les edats.

1.11.2. Crear àrees esportives i de joc a l’espai públic ✔ FET (100%)
Impulsar noves àrees esportives i de joc a l'espai públic destinades a totes les edats per
fomentar una vida saludable, activa i en comunitat.
Instal·lacions d'una pista esportiva a plaça Lesseps, 261 i d'aparells de gimnàstica al Turó Parc i
al parc del Putxet.

1.11.3. Crear un parc de patinatge→ EN PROCÉS (50%)
Crear una pista per concentrar la pràctica del monopatí i altres activitats semblants en un espai
determinat, per oferir un espai en condicions als seus practicants i acabar amb la problemàtica
que suposa practicar aquest esport a la via pública.

1.12.- Convivència i seguretat
-
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Eix 2: Economia plural (Una Barcelona amb empenta per a una economia plural)
2.1.- Desenvolupament i economia de proximitat
2.1.1. Fomentar l’economia de proximitat i cooperativa ✔ FET (100%)
Difondre iniciatives d'intercanvi i servei entre la ciutadania i impulsar la creació de cooperatives
de consum. Donar suport a les iniciatives que sorgeixen en el districte i difondre-les.
Generar espai de trobada i intercanvi per tal de difondre iniciatives d'intercanvi entre la
ciutadania i impulsar la creació de cooperatives de consum i consum responsable.
Promoure i fomentar les bones pràctiques pel que fa a la sostenibilitat, al comerç responsable,
a campanyes d'implementació del reciclatge, l'intercanvi, etc.

2.1.2. Fomentar els mercats de productes de proximitat ✔ FET (100%)
Estudis de noves possibilitats i ubicacions per potenciar mercats de pagès en el districte.
Impulsar la continuïtat de la Fira Agrícola i del Vi a Collserola.
Celebració de reunions de treball amb organitzadors de mercats de pagès per estudiar noves
possibilitats i ubicacions per potenciar mercats de pagès en el districte.

2.2.- Economia cooperativa, social i solidària
2.3.- Un nou lideratge públic
2.4.- Ocupació de qualitat
2.5.- Turisme sostenible
2.5.1. Estendre la senyalització cultural i històrica als barris del districte

✔ FET

(100%)
Estudis als barris de Galvany i Putxet-Farró per estendre la senyalització cultural i històrica que
ja es va implementar a Sarrià.

2.5.2. Senyalitzar els continguts culturals i naturals del parc de Collserola

✔ FET

(100%)
En col·laboració amb el Districte d'Horta-Guinardó, elaborar i implantar un projecte de
senyalització de continguts culturals i naturals del Parc de Collserola per tal de visibilitzar la
riquesa cultural i natural de l'entorn.
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Eix 3: Transició ecològica (Una Barcelona més humana i en transició ecològica)
3.1.- Medi ambient i espai públic
3.1.1. Declarar les Planes com a zona de protecció acústica especial →

EN PROCÉS

(50%)
Instar a que Les Planes, en tant que espai natural en el marc de Collserola, sigui declarat zona
de protecció acústica especial, per tal de millorar la qualitat de vida de els persones que hi
viuen i protegir de forma eficient els ecosistemes que s'hi troben. Fase 1: Gestions amb
diferents administracions per concretar el procediment d'implementació.

3.1.2. Noves àrees de gossos ✔ FET (100%)
L'establiment de noves ubicacions d'àrees d'esbarjo per a gossos ordenarà la tinença d'aquests
animals de companyia en espais públics, beneficiant als amos, als animals i a la resta de
ciutadania. Fase 1: Redacció projecte executiu de Piscines i Esports; Fase 2: Inici de les obres.

3.2.- Verd urbà i biodiversitat
3.2.1. Iniciar els treballs previs del parc Oriol Martorell → EN PROCÉS (50%)
El projecte dels jardins d'Oriol Martorell és una petició històrica de l'AVV de Sarrià, amb el qual
s'ubicaria de manera coherent un espai verd al barri de Sarrià. Anàlisi amb el veïnat del projecte
existent per veure'n la viabilitat actual o si cal modificar-lo.

3.2.2. Obrir el jardí de Can Ferrer ✔ FET (100%)
Desbrossada, retirada d'arbres i petita estabilització de l'edifici i redacció del projecte executiu.
Obertura a la ciutadania dels jardins de Can Ferrer, una demanda històrica dels veïns i veïnes de
la zona de Galvany.

3.2.3. Dignificar els parcs i jardins → EN PROCÉS (76,67%)
Reforma i millora de diversos parcs i jardins del districte: plaça de Ferran Casablancas, parc de
l'Oreneta, parc de la Font del Racó, jardins d'Enric Sagnier, Parc del Putxet, Turó Parc.

3.2.4. Horts comunitaris als barris ✔ FET (100%)
Potenciar la instal·lació d'horts comunitaris als barris, com a espais de treball comunitari i
inclusió de col·lectius vulnerables, per tal de contribuir a generar una xarxa comunitària,
solidària i col·laborativa entre el veïnat.

3.2.5. Modificar el PGM del parc del Castell de l’Oreneta i el vial de Sentmenat →

EN

PROCÉS (90%)
Petició a Ecologia Urbana per la MPGM del vial de Sentmenat i del parc del castell de l'Oreneta.
Execucions de les MPGM del vial de Sentmenat i del parc del castell de l'Oreneta.

3.2.6. Obrir la Casa del Guarda i els jardins de Manacor, 1 → EN PROCÉS (90%)
Actuacions en mesures de seguretat i climatització de la Casa del Guarda.
Conveni de cessió de l'espai amb entitats del barri: l'Associació de Veïns i Amics del Putxet, la
Casa del Silenci i l'Agrupament Escolta Santes.
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3.2.7. Adequar els jardins de la Tamarita

⚫ DESCARTAT

La reforma dels jardins de la Tamarita ha estat descartada per al present mandat.

3.3.- Urbanisme per als barris
3.3.1. Revisar el pla parcial de les Planes → EN PROCÉS (30%)
Trobades amb el veïnat de les Planes per buscar acords en relació a la revisió del Pla Parcial de
Les Planes. Des de la Gerència Adjunta d'Urbanisme s'han iniciat els tràmits per encarregar un
aixecament topogràfic de tots els vials de Les Planes.

3.3.2. Pla de futur de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes ✔ FET (100%)
Reunions de coordinació i seguiment del Pla de futur.

3.3.3. Intervencions urbanístiques a les Tres Torres✔ FET (100%)
Arranjaments de voreres, pavimentacions, reurbanització de carrers, semaforitzacions.
Acondicionament dels jardins de la Biblioteca Clarà.
Carril bici carrer Ganduxer.

3.3.4. Intervencions urbanístiques a Sant Gervasi ✔ FET (100%)
Arranjaments de voreres, pavimentacions, reurbanització de carrers, semaforitzacions.

3.3.5. Intervencions urbanístiques al Putxet i el Farró ✔ FET (100%)
Arranjaments de voreres, pavimentacions, reurbanització de carrers, semaforitzacions.

3.3.6. Intervencions a la finca del Marquès d’Alella (Muñoz i Ramonet)

✔ FET

(100%)
Arranjament del jardí i obertura als veïns dels jardins de la finca Muñoz Ramonet.
Projecte d’obertura d’una nova biblioteca de barri: concurs d'idees per a la futura biblioteca i
redacció del projecte bàsic.

3.3.7. Reformar el carrer del Cardenal de Sentmenat ✔ FET (100%)
Redacció del projecte i realització d’obres de reforma del carrer Cardenal Sentmenat per
millorar-ne l'accessibilitat.

3.3.8. Crear una àrea de jocs al carrer de Jules Verne → EN PROCÉS (60%)
L'àrea de jocs ha quedat descartada per al present mandat, però l'espai passa a formar part del
projecte de "Ciutat jugable".

3.3.9. Intervencions urbanístiques a Sarrià ✔ FET (100%)
Arranjaments de voreres, pavimentacions, reurbanització de carrers, semaforitzacions.
Recuperació de l'espai públic de la Llosa de Sarrià

3.3.10. Soterrar les línies de diferents companyies ✔ FET (100%)
Soterrament de línies elèctriques i de serveis en tots els barris del districte.
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3.3.11. Pla de barris de les Planes

⚫ DESCARTAT

La realització de gestions per la inclusió del pla de barri de les Planes al Pla de Barris de la ciutat
no ha tingut l'efecte esperat i l'actuació ha quedat descartada.

3.3.12. Crear un nou espai de jocs infantils adaptats i aptes per a persones amb
diversitat funcional

✔ FET (100%)

La creació de nous espais de jocs infantils adaptats i aptes per a persones amb diversitat
funcional es duu a terme finalment als jardins de Joan Llarch i al parc de l'Oreneta.

3.3.13. Pacificar l’entorn del Mercat de les Tres Torres → EN PROCÉS (50%)
Realització d'estudis de valoració per a la pacificació dels entorns del Mercat de les
Tres Torres per a que sigui més amable anar a comprar al mercat.
3.3.14 Remodelar el c. Balmes entre pl. Molina i pl. Joaquim Folguera →EN PROCÉS

(66,67%)
Ubicació d'un carril de serveis provisional i redacció del projecte executiu. L'inici de els obres es
posposa fins a la finalització de les obres de la Riera de Cassoles.

3.3.15. Reformar la plaça d’Adrià

→EN PROCÉS (50%)

Reforma de la plaça d'Adrià: enllumenat i elements vegetals.

3.3.16. Redactar el projecte de remodelació de l’Av. Príncep d’Astúries

✔ FET

(100%)
Projectar una avinguda nova, que millori la mobilitat a peu entre els districtes de Gràcia i SarriàSant Gervasi.

3.4.- Mobilitat sostenible
3.4.1. Desplegar la xarxa de carrils bici ✔ FET (100%)
Desplegar la xarxa de carrils bici. Fase 1: av. Pau Casals, Ganduxer (entre Sant Gregori
Taumaturg i Diagonal, i entre Sant Gregori Taumaturg i passeig Bonanova), Escoles Pies, Dr.
Fleming, Madrazo-Laforja, Bori i Fontestà-Tenor Viñas.

3.4.2. Desplegar el Bicing (elèctric) a les àrees del districte on no n’hi ha

✔ FET

(100%)
Desplegar el nou sistema de Bicing amb parades híbrides.

3.4.3. Millorar els espais comunitaris a la zona dels barris de muntanya

✔ FET

(100%)
Es proposa la dignificació de múltiples espais de la zona amb l'obertura de noves àrees
comunitàries que permetin espais de socialització del veïnat, des d'una visió intergeneracional,
potenciant les possibilitats que ofereix l'entorn pel que fa a la promoció d'activitats esportives.
Entre d'altres s'han arranjat la plaça de la Tulipa, la plaça de la Televisió i un espai al final de la
Drecera de Vallvidrera, entre d'altres.
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3.4.4. Promoure i incentivar la mobilitat elèctrica ✔ FET (100%)
Instal·lar punts de recàrrega per als vehicles elèctrics, i impulsar el Bicing elèctric.

3.4.5. Intervenció urbanística al carrer de Ganduxer ✔ FET (100%)
Intervenció urbanística al carrer de Ganduxer. Arranjament de voreres (entre Calvet i av. Pau
Casals, i entre Tres Torres i Jacinto Benavente), pavimentació (entre General Mitre i passeig
Bonanova, i entre Jacinto Benavente i General Mitre) i semaforització.

3.4.6. Intervenció urbanística al carrer de Sant Gervasi de Cassoles

⚫ DESCARTAT

Habilitació d'una via ciclable al carrer de Sant Gervasi de Cassoles, en el marc del
desenvolupament de la xarxa de carril bici.

3.4.7. Ampliar l’oferta i l’ús de camins escolars i Kango ✔ FET (100%)
Articular una bona xarxa de camins escolars i fomentar el transport públic de la comunitat
escolar per assegurar una cobertura eficient i segura. La gran presència de centres escolars al
districte obliga a articular una bona xarxa de camins escolars i foment del transport públic.
Camins escolars de les escoles Nausica, Frederic Mistral, Sant Gregori, Tàber, Italiana i Nostra
Senyora de Lourdes.

3.4.8. Pla de mobilitat del districte ✔ FET (100%)
Elaborar i posar en marxa un pla que permeti ordenar la mobilitat al territori amb solucions
efectives, que faci una atenció especial al transport públic i la sostenibilitat, i que tingui en
compte les vies d'accés a la ciutat i el gran nombre de centres educatius que densifiquen el
trànsit.
Procés de participació i retorn.

3.4.9. Pacificar el tram superior del carrer Major de Sarrià ✔ FET (100%)
Redactar i aprovar el projecte per convertir el carrer Major de Sarrià, entre el passeig de la
Reina Elisenda i la Ronda de Dalt, en illa de vianants, en col·laboració amb els comerciants i els
veïns, per millorar la qualitat ambiental i la dinamització comercial de la zona.

3.4.10. Campanyes de civisme i convivència en l’ús de l’espai públic ✔ FET (100%)
Dur a terme campanyes de coresponsabilització en l'ús de l'espai públic compartit, amb
l'objectiu de reduir les problemàtiques existents en matèria de mobilitat, tinença d'animals,
transport, oci nocturn, seguretat viària... Crear acords de coresponsabilitat amb els diferents
actors implicats. Campanyes de tinença responsable d'animals, de retirada de les motos de les
voreres, de sensibilització en l'oci nocturn.

3.4.11. Transport públic nocturn i de cap de setmana als barris de muntanya ✔

FET

(100%)
Solucionar l'aïllament de sectors de la població de la zona de muntanya del districte en horari
nocturn i en caps de setmana. Implantació bus nocturn a Vallvidrera.
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3.4.12. Millorar les línies de bus de barri i crear-ne de noves → EN PROCÉS (70%)
Ajust dels horaris del bus de barri de Vallvidrera.
Estudi d'implantació de noves línies.
Instar l'Àrea de Mobilitat i TMB la implantació de la línia de bus de barri Galvany-Farró.

3.4.13. Ampliar la Zona 1 fins a Sant Cugat ✔ FET (100%)
Instar a l'Àrea de Mobilitat a ampliar la zona 1 fins al municipi de Sant Cugat, ateses les
relacions de molts veïns del districte amb les poblacions més properes del Vallès occidental.

3.5.- Energia i canvi climàtic
3.5.1. Repensar els horaris d’il·luminació nocturna dels comerços

→ EN PROCÉS

(50%)
Instar a repensar els horaris d’il·luminació nocturna dels comerços, en funció de criteris
d'eficiència energètica, mitjançant acords amb les associacions de comerciants.

3.5.2. Fer un estudi de viabilitat d’una planta de compostatge i pèl·lets a Collserola →

EN PROCÉS (50%)
Estudiar la viabilitat de la posada en marxa d'una planta de compostatge proposada per la
cooperativa de Can Pujades. Aprofitar els sobrants de jardineria de la zona de muntanya i
millorar la gestió forestal de Collserola, tot aprofitant els recursos energètics que genera la
muntanya per fer-ne energia neta.

3.5.3. Pla d’eficiència energètica del districte ✔ FET (100%)
Canvi d'elements per millorar l'eficiència energètica a equipaments municipals: estudiar
l'eficiència energètica del districte mitjançant un pla que identifiqui espais de millora i
possibilitats de reducció del consum. Fomentar criteris de construcció i rehabilitació sostenible
mitjançant l'augment de la difusió de les campanyes de l'Ajuntament per a la rehabilitació de
finques. Canvi d'elements per millorar l'eficiència energètica a equipaments municipals.
Marató d'estalvi energètic: Campanya de sensibilització sobre les bones pràctiques en l’ús i el
consum d’energia que, a més d’aconseguir un important benefici energètic, suposa un estalvi
econòmic que es destinarà a la lluita contra la pobresa energètica.
Al Districte de Sarrià - Sant Gervasi hi participen la Seu del Districte, les oficines del carrer
d’Anglí, el Centre Cívic Casa Orlandai, el CEM Can Caralleu i l’Institut Escola Costa Llobera.

3.5.4. Campanyes de conscienciació: reduir, reutilitzar i reciclar ✔ FET (100%)
Promoure la sensibilització ciutadana envers la reducció de residus i la recollida selectiva:
Projecte Porta a porta a Sarrià.
Promoció de la millora de la recollida orgànica al Putxet Farró.
Promoure l'ús de la vaixella retornable.
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Eix 4: Bon govern (Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern)
4.1.- Govern transparent i rendició de comptes
4.1.1. Millorar els continguts del web del Districte ✔ FET (100%)
Revisió i ordenació dels elements visibles al web del Districte i millora de l'accessibilitat de la
informació via web per fer partícip el ciutadà del dia a dia de la gestió del districte.

4.2.- Participació ciutadana
4.2.1. Millorar els òrgans de participació del districte ✔ FET (100%)
Difusió dels òrgans de participació, per tal de millorar-los i racionalitzar i dotar-los de contingut.
Incorporació de preguntes prèvies als Consell de barri per millorar la participació ciutadana.
Promoció de la itinerància dels Consells de Salut i Escolar per millorar participació ciutadana.

4.3.- Acció comunitària
4.3.1. Estudiar la possibilitat de la gestió compartida del Turó Park ✔ FET (100%)
Estudiar la possibilitat de la gestió compartida veïnat-Administració del Turó Park.

4.3.2. Enfortir les taules d’entitats al districte ✔ FET (100%)
Creació de noves taules d'entitats sectorials i territorials: Taula d'entitats de Vil·la Urània,
Entitats de Manacor 1, Taula de persones amb discapacitat, Consell de Dones, etcètera.
Definir un mapa d’actors dels barris per analitzar la seva participació als òrgans de participació i
cercar nous actors que aportin mirades complementàries als processos participatius.
Fomentar la creació de taules d'entitats als barris, que funcionin com a referents en
l'organització i articulació d'entitats.

4.3.3. Promoure la gestió cívica en equipaments municipals ✔ FET (100%)
Fomentar la fórmula de gestió acordada entre les institucions i el teixit associatiu del territori.
Reunions de coordinació amb entitats veïnals i culturals de Vallvidrera, per impulsar la gestió
ciutadana del Mercat de Vallvidrera.
Reunions de coordinació amb entitats veïnals i culturals del Farró, per impulsar la gestió
compartida amb el Districte de Vil·la Urània.
Reunions de coordinació amb entitats veïnals i culturals del Putxet, per impulsar la gestió
compartida amb el Districte de la Casa del Guarda de Manacor, 1.

4.3.4. Pla d’equipaments del districte ✔ FET (100%)
Elaborar un Pla d'Equipaments del districte com a eina per fer una diagnosi efectiva i poder
quadrar les demandes del veïnat i els recursos disponibles.

4.4.- Administració intel·ligent i inclusiva
4.5.- Eficiència i professionalitat
4.5.1. Plataforma de recollida d’aportacions dels treballadors públics ✔ FET (100%)
Potenciar un mecanisme intern per recollir opinions, avaluacions i suggeriments dels
treballadors del districte, amb una periodicitat determinada.
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Eix 5: Justícia global (Una Barcelona oberta i compromesa amb el món)
5.1.- Justícia global
5.1.1. Reforçar la Fira de les Cultures ✔ FET (100%)
Potenciar la Fira de les Cultures, amb caràcter intercultural i interreligiós i amb activitats
lúdiques, gastronòmiques i culturals que subratllin el caràcter solidari, intercultural i
cosmopolita del districte.
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1a. ESTADÍSTIQUES DE PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
14

Per grups municipals
PRECS

9 9

10

Grup
CiU/PDCAT
C'S
PP
ERC

Aprovats

TOTAL

Rebutjats

9
11
7
12

9
5
7
1

Presentades
18
16
14
13

39

22

61

12

11

12

7 7

8

Rebutjats

4
1

2
0
CiU/PDCat

C's

18

PP

16
14

14

Grup
BCOMÚ
CiU/PDCAT
C'S

Aprovades Rebutjades Presentades
0
1
1
15
0
15
16
0
16

PP
ERC
TOTAL

14
16
61

2
0
3

16
16
64

ERC

16

15

16

PROPOSICIONS

Aprovats

5

6

12
10

Aprovades

8

Rebutjades

6
4
2
0

0

1

BComú

2
0
CiU/PDCat

0
C's

0
PP

ERC
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Precs per temàtica
Aprovats
ALTRES
COMERÇ
EQUIPAMENTS
HABITATGE
MOBILITAT
NETEJA
ORGANITZACIÓ
PREVENCIÓ I SEGURETAT
URBANISME

Rebutjats

Presentats

1

0

1

0
10
0
10
1
4

0
9
1
5
0
0

0
19
1
15
1
4

4
9

2
5

6
14

39

22

61

12
10

10

10

9

9

8
6

5

4

4
2
0

1

0

ALTRES

0

0

COMERÇ

0
EQUIPAMENTS

1

HABITATGE

1
MOBILITAT

5

4

Aprovats
Rebutjats

2
0

NETEJA

0
ORGANITZACIÓ PREVENCIÓ I
SEGURETAT

URBANISME
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Proposicions per temàtica
Aprovades
ALTRES

Rebutjades

Presentades

2

0

2

COMERÇ
EQUIPAMENTS
HABITATGE
MOBILITAT
NETEJA
ORGANITZACIÓ

2
16
1
15
3
6

0
0
1
0
0
0

2
16
2
15
3
6

PREVENCIÓ I SEGURETAT
URBANISME

5
11
61

1
1
3

6
12
64

18

16

16

15

14
11

12
10
8
6
4
2
0

Aprovades

6
2

2
0

ALTRES

5

Rebutjades

3
0

COMERÇ

0
EQUIPAMENTS

1

1

HABITATGE

0
MOBILITAT

0
NETEJA

0
ORGANITZACIÓ

1
PREVENCIÓ I
SEGURETAT

1
URBANISME
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Preguntes per temàtica
Presentades
ALTRES
COMERÇ
EQUIPAMENTS

0
4
15

HABITATGE
MOBILITAT
NETEJA
ORGANITZACIÓ
PREVENCIÓ I SEGURETAT
URBANISME

6
10
3
7
12
10
67

16

15

14

12

12

10

10
8
4

4

0

7

6

6

2

10

Presentades

3

0
ALTRES

COMERÇ

EQUIPAMENTS

HABITATGE

MOBILITAT

NETEJA

ORGANITZACIÓ

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

URBANISME
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Per estat d'execució: anys
Resolt

No executat

2015
2016
2017
2018

8
22
11
21
62

En procés
0
2
1
6
9

Tancat
1
7
4
8
20

Precs i proposicions no aprovats
2
1
2
4
9

4
7
10
4
25

25
22

21

20
Resolt

15

No executat
11

10

8

7

0

0

1
2015

2

Precs i proposicions no aprovats

6
4

2

1
2016

Tancat

8

7

4

5

En procés

10

4

4

2

1
2017

2018
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Per estat d'execució: tipus
Resolt
PREC
PROPOSICIÓ

29
33
62

En procés
2
7
9

Tancat
7
13
20

33

35
30

No executat

29

25

22

20
13

15
10

7

5

2

8

7

3

1

0
PREC

Precs i proposicions no aprovats
1
8
9

22
3
25

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

52%

2%
11%
3%

13%

36%

PRECS

PROPOSICIÓ

Resolt

Resolts

No executat

Tancats

En procés

En procés

Tancat

Pendents

Precs i proposicions no aprovats

48%

20%
11%
5%
PROPOSICIONS

No aprovats

176

PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS
PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE

Per estat d'execució: grup municipal
Resolt

No executat

BCOMÚ
CIU/PDCAT
C's
ERC
PPC

0
15
19
15
13
62

En procés
0
1
2
6
0
9

Tancat
0
6
2
5
7
20

Precs i proposicions no aprovats
0
2
4
2
1
9

1
9
5
1
9
25

19

20
18
15

16

15
13

14

Resolt

12
9

10
8

6

6

4

4
2
0

9

0

0

0

0

BCOMÚ

1

1

2

CIU/PDCAT

2

5

6

7

C's

2

ERC

En procés
Tancat

5

2

No executat

Precs i proposicions no aprovats
1

1

0
PPC
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Per estat d'execució: temàtica
Resolt

No executat

En procés

Tancat

Precs i proposicions no aprovats

ALTRES
COMERÇ
EQUIPAMENTS
HABITATGE
MOBILITAT
NETEJA

2
1
14
1
14
4

1
0
2
0
2
0

0
1
7
0
7
0

0
0
3
0
2
0

0
0
9
2
5
0

ORGANITZACIÓ
PREVENCIÓ I SEGURETAT
URBANISME

9
4
13
62

0
2
2
9

0
2
3
20

1
1
2
9

0
3
6
25

16

14

Resolt

14

14

13

No executat

12

En procés

10

Tancat

9

Precs i proposicions no aprovats

8

9

7

7
5

6
4
2
0

2

1

0 0 0

ALTRES

1

0

1

2

3

0 0

COMERÇ

EQUIPAMENTS

1

2

2

4

4

2
0 0 0 0

0 0 0

HABITATGE

6

MOBILITAT

NETEJA

0 0

1

2 2
0

ORGANITZACIÓ

3
1

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

2

3

2

URBANISME
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1b. RESUM DE PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE
1.- Octubre 2015
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

Que tal i com han sol·licitat diversos veïns de la zona dels carrers Cardenal Vives i Tutó,
Eduardo Conde i de l’avinguda J.V. Foix, s’estudiï una alternativa de pas de circulació de
vehicles, com, per exemple, el carrer de Santa Amèlia.

C'S

SI

MOBILITAT

S'ha instal·lat un pas elevat i nous
comptatges que el trànsit s'ha reduït.
RESOLT

Que el govern municipal insti a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i porti a terme les
gestions necessàries per tal de que un nou servei d’autobús nocturn doni cobertura als
habitants del barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

PPC

SI

MOBILITAT

El servei es va iniciar i així es va indicar en
l'informe del regidor en el seu moment
(setembre 2016). RESOLT

Que el solar afectat per la permuta que afectava a la parcel·la del Parc de l’Oreneta
situada al carrer Montevideo, aprovada el mes de novembre de 2014, es qualifiqui com a
zona verda, garantint així la connectivitat amb el Parc Natural de Collserola

ERC

SI

URBANISME

S'ha aprovat la modificació del PGM en
l'àmbit del parc de l'Oreneta. RESOLT

PREGUNTES
GRUP

TEMÀTICA

Es mantindrà durant el període de Nadal d’enguany l’enllumenat nadalenc d’igual manera que l’any anterior, és a dir, la mateixa
despesa pressupostària i els mateixos carrers afectats?

C'S

COMERÇ

Quin és l’estat actual de les obres de l’equipament municipal situat a Vil·la Urània?, i, continuarà l’actual govern municipal amb el model
d’equipament previst?

ERC

EQUIPAMENTS

En quina fase es troba el projecte de construcció de tretze habitatges de protecció oficial a la Via Augusta 401-403?

CIU

HABITATGE

Quines han estat les actuacions i els criteris del govern municipal en referència als equipaments/habitatges ocupats il·legalment al
Districte de Sarrià-Sant Gervasi?

PPC

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

Quin calendari té el govern municipal per acabar les obres del carrer Mare de Déu del Carmel i Lucà i resoldre la problemàtica de la finca
del carrer Mare de Déu del Carmel número 19?

CIU

URBANISME

179

PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS
PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE

PROPOSICIONS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que en el termini de dos mesos el
govern municipal convoqui a veïns, entitats i representants polítics a una reunió del grup
de treball del pla d’equipaments del barri de Sant Gervasi-Galvany on s’acordi un
projecte i un calendari per resoldre el dèficit d’equipaments que pateix aquest barri.

CIU

SI

EQUIPAMENTS

El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda impulsar de forma urgent les
mesures següents: 1. Comprar l’edifici de la Clínica Sant Josep (c/ Monegal, entre els
carrers Cadis i Manacor) i construir-hi un equipament públic acordat amb els veïns. 2.
L’obertura dels Jardins i Palau del Marqués d’Alella com a equipament municipal.

ERC

SI

EQUIPAMENTS

El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda la instal·lació d’una font pública dins
dels Jardins Joan Vinyoli.
El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 1. Instar al govern municipal a
garantir la protecció ambiental i l’ús públic de la finca del c/ Montevideo, 33-35. 2.
Presentar en el termini de tres mesos un Pla de Millora per al manteniment del Parc de
l’Oreneta, resolent totes aquelles deficiències que afecten a la correcta conservació,
manteniment i ús del Parc.

C'S

SI

URBANISME

En aquell moment (desembre '15) hi
havia dos processos relacionats amb els
equipaments (el PAD i el Pla
d'Equipaments). La creació d'un nou grup
de treball en aquest context no és
convenient. A més, la Comissió de
Seguiment de Galvany ja funciona de
facto com a grup de treball. RESOLT
En aquell moment (març 2016), la finca
estava en un procés hipotecari, i
posteriorment s'ha descartat pel seu
elevat import. pel que fa als jardins, es
van obrir al cap d'uns dies de presentarse el seguiment. TANCAT
Ja està instal·lada. RESOLT

PPC

SI

URBANISME

S'ha aprovat la modificació del PGM en
l'àmbit del parc de l'Oreneta. Parcs i
Jardins disposa d'una diagnosi del parc
que enumera les actuacions prioritàries
que s'hi han de dur a terme. RESOLT

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
-
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2.- Desembre 2015
PRECS
GRUP
Instar al govern municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi a intensificar la presència
policial a la zona d’oci nocturn del carrer Lincoln, aplicant l’Ordenança municipal per
sancionar les persones incíviques, i així mateix intensificar les tasques de neteja en dita
zona d’oci nocturn del barri de Sant Gervasi-Galvany els caps de setmana entre les 06.00
i les 08.00 h. del matí.
Que s’estudiï la instal·lació d’un poliesportiu municipal a la part d'El Farró del barri del
Putxet i el Farró, aprofitant els solars existents en dita zona.

PPC

APROV
.
NO

TEMÀTICA

EXECUTAT

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

-

C'S

NO

EQUIPAMENTS

-

Demanem que el govern municipal es comprometi a iniciar la construcció de la Biblioteca
de Sarrià, preferiblement a la plaça Sarrià, però, si no és possible, en un emplaçament
central del barri, al llarg del 2016.
Que el govern del Districte convoqui en el termini de dos mesos una reunió del grup de
treball per a la reforma del carrer Balmes, entre la plaça Molina i la plaça Joaquim
Folguera

ERC

SI

EQUIPAMENTS

Aquest projecte està en marxa i previst
en el Pla d'Equipaments. EN PROCÉS

CIU

NO

MOBILITAT

-

PREGUNTES
GRUP

TEMÀTICA

Sol·licitem informació de l’estat actual de les obres de l’Antic Mercat de Vallvidrera, així com una explicació de quin ús se li vol donar.

ERC

EQUIPAMENTS

Quines actuacions té previstes el govern municipal per acollir persones sense sostre en aquesta època de l’any? Quantes places hi ha
disponibles i quins espais té previstos el govern municipal per atendre a aquestes persones al Districte de Sarrià-Sant Gervasi?

PPC

HABITATGE

De quina manera té previst el govern municipal implantar el carril bici al carrer Santaló i quantes places d’aparcament s’eliminaran per
donar-li cabuda?

CIU

MOBILITAT

Com es pensen resoldre les necessitats de mobilitat dels veïns, tenint en compte els espais de ruta que restaran sense cobrir amb
l’eliminació de les antigues línies de bus?

C'S

MOBILITAT
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PROPOSICIONS

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal
adquireixi per a propietat municipal la finca de l’antiga Clínica del Doctor Ripoll situada al
carrer Alfons XII número 49-51 i que l’adeqüi com a equipament municipal al servei dels
veïns en el marc del pla d’equipaments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i d’acord amb
el que es consensuï en el grup de treball d’equipaments del barri de Sant GervasiGalvany.
Tenint en compte “l’interès general de la zona” i dels veïns propers a l’espai del carrer
Eduardo Conde 11-13 on es vol instal·lar una benzinera, s’acorda que la resolució de
l’expedient administratiu es realitzi mitjançant un procés participatiu amb els veïns del
Districte
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que en el termini de dos
mesos el govern municipal convocarà a veïns i veïnes, entitats i representants dels grups
polítics on s’acordi un projecte i el calendari d’implementació per resoldre totes les
mancances del Turó Parc.
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern municipal a
iniciar les gestions per adquirir la propietat de la finca del carrer Eduardo Conde 11-13
amb la propietat de la mateixa, per tal de trobar una solució que garanteixi que a l’espai
avui edificable on es vol instal·lar una benzinera, en un futur esdevingui municipal i d’ús
públic

GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

CIU

SI

EQUIPAMENTS

Es va prioritzar el manteniment en els
jardins. L'adquisició ha quedat descartada
pel seu elevat cost. TANCAT

C'S

SI

URBANISME

RESOLT

ERC

SI

URBANISME

RESOLT

PPC

NO

URBANISME

-

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS

El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que en el termini de dos mesos el govern municipal convoqui a veïns, entitats i
representants polítics a una reunió del grup de treball del pla d’equipaments del barri de Sant Gervasi-Galvany on s’acordi un projecte i
un calendari per resoldre el dèficit d’equipaments que pateix aquest barri.

GRUP

TEMÀTICA

CIU

EQUIPAMENTS
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3.- Març 2016
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

Que amb la finalitat de garantir una bona convivència entre veïns residents i joves, es
desenvolupi un pla per prevenir i evitar els incompliments reiterats de l’Ordenança de
civisme i garantir el descans dels veïns.

C'S

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

Demanem que el govern municipal es comprometi a obrir un Casal de Joves inclusiu i que
serveixi per a tot el jovent del Districte i a les entitats juvenils per dinamitzar i cohesionar
els i les joves de Sarrià-Sant Gervasi.
Que el govern del Districte presenti, en el termini de dos mesos, un estudi de mobilitat
de tots els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes amb calendarització i terminis de
realització, d’acord amb els compromisos assolits a les sessions de les comissions de
seguiment realitzades fins a dia d’avui.

ERC

SI

EQUIPAMENTS

Estem treballant en aquest tema. El mes
de maig de 2017 l'equip de gestió de
conflictes va presentar el seu informe
després d'algunes setmanes d'intervenció
a la zona d'oci nocturn del districte. Per
altra banda, Medi Ambient ha posat
informadors en aquesta zona per
sensibilitzar els clients. La GUB posa un
servei específic en aquesta zona alguns
dies de màxima afluència (sempre que els
recursos ho permetin). També s'han
celebrat reunions a nivell de districte per
implicar els locals. RESOLT
El tenim previst al futur equipament
d'Hort de la Vila i a Casa Sagnier. RESOLT

CIU

NO

MOBILITAT

-

PREGUNTES

Quin calendari d’execució té previst el govern municipal per a iniciar les obres de construcció de la Biblioteca de Sarrià?
Quins canvis té previst fer el govern al passeig de la Bonanova i com quedaran carrils de circulació un cop s’hagin fet aquests canvis?

GRUP

TEMÀTICA

PPC
CIU

EQUIPAMENTS
MOBILITAT
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En relació als problemes de mobilitat relacionats amb l’activitat del supermercat de la marca Mercadona ubicat al carrer de Sant Gervasi
de Cassoles, quines actuacions portarà a terme el govern del Districte per millorar l’accés de vehicles als aparcaments ubicats en el
passatge Figueres, així com per regular la zona de càrrega i descàrrega de mercaderies en horari nocturn a la plaça Bonanova per evitar
molèsties als veïns?
Quin calendari de finalització tenen el Pla de mobilitat del Districte i el Pla d’equipaments del Districte, així com quin calendari
d’implementació té previst?
Quin és l’estat de tramitació de la llicència d’activitat al carrer Eduardo Conde número 11-13, quins tràmits s’han fet des del darrer
Consell Plenari del 9 de desembre de 2015 i quins són els terminis de l’expedient?

C'S

MOBILITAT

ERC

MOBILITAT

PPC

URBANISME

PROPOSICIONS

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb el propòsit de refermar el seu
compromís i preservar la memòria i el record de les víctimes de la barbàrie terrorista,
celebrarà cada 11 de març, amb caràcter anual, el dia per al record de les víctimes
d’atacs terroristes, de les seves famílies i amics, tal i com ha estat declarat per la Unió
Europea.
Que el govern municipal es comprometi a instal·lar una zona de jocs infantils a l’avinguda
del Rectoret amb el carrer Major del Rectoret, així com un aparcament pels veïns i veïnes
de la zona als voltants de l’estació de FGC de Les Planes, sense que això vagi en
detriment d’un futur possible equipament a Les Planes.
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.

GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

C'S

SI

ALTRES

NO. Pendent.

ERC

SI

EQUIPAMENTS

S'ha fet l'aparcament i resta pendent la
zona de jocs infantils. RESOLT

CIU

SI

HABITATGE

Els districtes no tenen Pla d'Habitatge
propi, Però sí que tenim aprovat el Pla
d’Habitatge de ciutat, que ha estudiat la
situació concreta de cada un dels 10
districtes i és el primer amb visió de
servei públic, ja que considera l’habitatge
com una necessitat, no un bé material o
negoci. Les actuacions previstes són
múltiples i van més enllà de construir
habitatge. RESOLT
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El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 1. Que el govern municipal
procedeixi de forma immediata al desallotjament i precinte de la finca ocupada del carrer
Hort de la Vila número 29. 2. Que el govern municipal efectuï de forma immediata una
auditoria de l’estructura d’aquesta finca que determini quin és el seu estat i si existeix
algun risc per a la seguretat de les persones que pugui haver-hi a l’interior o per als veïns
de l’entorn. 3. Iniciar de forma immediata un procés participatiu, el més ampli possible,
del qual en formin part veïns, associacions i partits polítics per tal de determinar el futur
equipament d’aquest espai.

PPC

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

L'espai ha quedat en ruïna després de
l'incendi de març de 2018. Ja no hi ha
ocupants. S'estan fent estudis
estructurals i s'està treballant amb el
teixit veïnal i les entitats del barri per
avançar en la definició dels usos futurs de
l'espai. RESOLT

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS

Seguiment de proposició del grup d’ERC, de la proposició següent aprovada pel Consell del Districte de 8 d’octubre de 2015: El Consell
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda impulsar de forma urgent les mesures següents: 1. Comprar l’edifici de la Clínica Sant Josep
(c/ Monegal, entre els carrers Cadis i Manacor) i construir-hi un equipament públic acordat amb els veïns. 2. L’obertura dels Jardins i
Palau del Marqués d’Alella com a equipament municipal.
Seguiment de proposició del grup del PPC, de la proposició següent aprovada pel Consell del Districte de 8 d’octubre de 2015: El Consell
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda: 1. Instar al govern municipal a garantir la protecció ambiental i l’ús públic de la finca del c/
Montevideo, 33-35. 2. Presentar en el termini de tres mesos un Pla de Millora per al manteniment del Parc de l’Oreneta, resolent totes
aquelles deficiències que afecten a la correcta conservació, manteniment i ús del Parc.

GRUP

TEMÀTICA

ERC

EQUIPAMENTS

PPC

URBANISME
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4.- Maig 2016
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

D’acord amb la transparència, s’estableixi en un termini no superior als tres mesos, la
informació següent a la pàgina web del Districte: 1. Estructura organitzativa interna del
Districte, amb identificació dels responsables dels diferents òrgans, perfil i trajectòria
professional, inclosos els consellers. 2. E-mail corporatiu de contacte en el link d’enllaç
dels consellers, per facilitar el contacte amb els representants polítics. 3. Retribucions,
indemnitzacions i dietes dels membres del govern, alts càrrecs i personal directiu.
Demanem que el govern municipal es comprometi a obrir alguna sala d’estudi més en
algun (o alguns) dels barris que no en tenen en època d’exàmens, aquest mateix curs.

C'S

SI

ORGANITZACIÓ

Aquesta informació ja està incorporada,
inclòs el contacte amb els consellers del
govern i els consellers portaveus.
RESOLT.

ERC

SI

EQUIPAMENTS

Que el govern convoqui en el termini de dos mesos una reunió amb veïns, entitats i
representants dels partits del Districte per abordar la reforma integral de la plaça Adrià.

CIU

NO

URBANISME

Hi ha sales obertes a les biblioteques
Joan Maragall, Clarà i Josep Miracle. No
hi ha més biblioteques per obrir sales.
RESOLT
-

PREGUNTES

Quin és el balanç que, transcorregut gairebé un any de mandat, fa el govern municipal de la seva actuació al barri de Vallvidrera, el
Tibidabo i Les Planes, i pel que fa el desplegament del Pla de Futur 2010-2020 del barri?
Sol·licitem informació del projecte del govern municipal al Districte per resoldre les problemàtiques generades pels gossos, així com la
calendarització de les diferents mesures que es vulguin dur a terme.
Quina serà l’actuació del govern municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi per evitar l’obertura del local a la zona del Turó Parc
dedicat a l’explotació sexual de dones?
Quin serà l’ús al que es destinarà la finca situada al carrer Dalmases 63 comprada per part del govern municipal? Quin és el calendari
d’execució d’actuacions previst? I quins seran els costos totals de l’operació?
Quants immobles hi ha a l’actualitat ocupats il·lícitament en el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, tant de titularitat privada com municipal,
així com, en el seu cas, de titularitat privada però amb previsió d’ésser de titularitat municipal a curt o mig termini?

GRUP

TEMÀTICA

CIU

ORGANITZACIÓ

ERC

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
PREVENCIÓ I
SEGURETAT
EQUIPAMENTS

PPC
PPC
C'S

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
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PROPOSICIONS
GRUP

APROV

TEMÀTICA

EXECUTAT

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern del Districte
per què es comprometi a respectar la neutralitat ideològica en els actes/esdeveniments
que organitzi en els que els menors siguin els protagonistes.
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda exigir al govern municipal del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi l’adequat compliment de les proposicions i acords
aprovats per majoria del Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, així com dels
precs acceptats pel govern municipal del Districte, en els termes en que van ser
acceptats i/o aprovats.
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal
convoqui en el termini de dos mesos una reunió amb associacions de veïns, entitats i
plataformes del Farró i representants de tots els grups polítics per abordar de forma
específica els problemes de mobilitat de la zona i amb especial èmfasi a la pacificació de
l’avinguda Príncep d’Astúries, la connexió amb el Centre d’Atenció Primària a través del
bus de barri i l’increment de places d’aparcament de motos.

C'S

SI

ALTRES

D'acord. DONEM PER TANCADA LA
PROPOSICIÓ

PPC

SI

ORGANITZACIÓ

D'acord. DONEM PER TANCADA LA
PROPOSICIÓ

CIU

SI

MOBILITAT

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi insta al govern del Districte a
negociar amb TMB la creació d’un Bus del barri, o mètode de transport públic o sanitari
que ofereixi el mateix servei, per tal de connectar el barri del Farró amb el CAP Adrià.

ERC

SI

MOBILITAT

Av. Príncep d'Astúries: hi estem
treballant (reunió 24/07/2017).
Connexió CAP i aparcaments motos: el
Pla de Mobilitat que s'està elaborant té
en compte aquests temes. Fins que no
finalitzi la implantació de la NXB, no
podem entomar les demandes relatives
als busos de barri. EN PROCÉS
Fins que no finalitzi la implantació de la
NXB, no podem entomar les demandes
relatives als busos de barri. EN PROCÉS

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS

Es requereix el govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en la sessió de
9 de desembre de 2015: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal adquireixi per a propietat
municipal la finca de l’antiga Clínica del Doctor Ripoll situada al carrer Alfons XII número 49-51 i que l’adeqüi com a equipament
municipal al servei dels veïns en el marc del pla d’equipaments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i d’acord amb el que es consensuï en
el grup de treball d’equipaments del barri de Sant Gervasi-Galvany.

GRUP

TEMÀTICA

CIU

EQUIPAMENTS
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Es requereix el govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en la sessió de
2 de març de 2016: 1. Que el govern municipal procedeixi de forma immediata al desallotjament i precinte de la finca ocupada del carrer
Hort de la Vila número 29. 2. Que el govern municipal efectuï de forma immediata una auditoria de l’estructura d’aquesta finca que
determini quin és el seu estat i si existeix algun risc per a la seguretat de les persones que pugui haver-hi a l’interior o per als veïns de
l’entorn. 3. Iniciar de forma immediata un procés participatiu, el més ampli possible, del qual en formin part veïns, associacions i partits
polítics per tal de determinar el futur equipament d’aquest espai.

PPC

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
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5.- Juliol 2016
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

Que el govern municipal del Districte ampliï la campanya institucional “Barcelona
antimasclista” per fer-la arribar a les festes majors del Districte, incorporant-hi la lluita
contra la LGTBIfòbia

ERC

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

Que el govern municipal del Districte es comprometi a ampliar la informació de la figura,
i de com va fer fortuna, Julio Muñoz Ramonet.

ERC

SI

ALTRES

Que el govern municipal del Districte prengui les mesures necessàries per portar a terme
l’aplicació del conjunt de protocols de control sobre la població de porcs senglars al
terme municipal de Barcelona.
Que s’estableixi una zona d’aparcament a les immediacions del Mercat de Sant Gervasi
per cobrir les necessitats dels paradistes, que es trobi senyalitzada degudament, i que en
conseqüència es permeti la circulació evitant col·lapses en la zona.
Que s’insti a l’empresa contractada, i per a la seva aplicació en el proper curs escolar, per
què la recollida d’escombraries que s’hagi de realitzar en horari diürn no es realitzi en
aquest Districte entre les 07.30 y les 09.30 h., horari de major circulació per ésser l’hora
d’entrada en els col·legis, amb la finalitat d’evitar d’aquesta manera els col·lapses
circulatoris permanents.

PPC

NO

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

El departament de Comunicació del
districte ha preparat diversos elements
comunicatius que s'han difós a les festes
majors, i que fan referència a aquestes
temàtiques: "Tothom contra la LGTBIfòbia", "Sarrià lliure d'agressions sexistes",
i "No a les agressions sexistes". RESOLT
La pàgina web de la Fundació tractarà
separadament el jardí de Forestier, l’edifici
de Sagnier i la figura de Muñoz Ramonet
en l’apartat del seu llegat. RESOLT
-

C'S

NO

MOBILITAT

-

C'S

SI

MOBILITAT

Els serveis de Neteja van estudiar la
mobilitat de la zona esmentada i la
incidència dels seus serveis i van arribar a
al conclusió que els col·lapses circulatoris
no es poden atribuir a la seva presència.
Tot i això, es van implementar algunes
reformes, que, val a dir, no han servit per
solucionar els conflictes circulatoris,
provocats, més aviat, per la concurrència
massiva de vehicles particulars en un
període de temps determinat. RESOLT
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Que el govern municipal convoqui abans del proper Plenari una reunió amb veïns,
comerciants, entitats i partits polítics per tractar la reforma del tram del carrer Major de
Sarrià entre la plaça de Sarrià i la Ronda de Dalt.

CIU

SI

URBANISME

Les obres ja estan en marxa i s'ha informat
el veïnat. RESOLT

PREGUNTES

Quin és el capteniment del nou regidor executiu davant les decisions polítiques preses a Sarrià-Sant Gervasi durant aquest mandat que
encara resten per resoldre i si donarà continuïtat a les mateixes?
Quines accions s’han dut i es duran a terme per evitar que es tornin a produir els incidents que afecten a la vessant del Parc del Putxet
que toca al carrer Manacor?

GRUP

TEMÀTICA

PPC

ORGANITZACIÓ

CIU

URBANISME

PROPOSICIONS
GRUP

APROV

TEMÀTICA

EXECUTAT

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Convocar a veïnat i grups
polítics per revisar el Pla de Futur 2010-2020 del barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes,
i acordar el compliment de les propostes que d’aquest surtin, abans de la votació del
PAD 2016-2019.

ERC

SI

ORGANITZACIÓ

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Que el govern municipal
ubiqui una biblioteca a l’espai de la finca Muñoz Ramonet, situada al carrer Muntaner
282.

CIU

SI

EQUIPAMENTS

S'han iniciat els treballs amb les AAVV per
situar on ens trobem en relació al Pla de
Futur aprovat, com es gestiona la seva
continuïtat i, si cal, com es matisa o
modifica algun dels seus punts. RESOLT
Actualment s’estan realitzant els projecte
bàsic i el projecte executiu de la futura
biblioteca. La fase d’execució resta
pendent que s’incorpori al pressupost.
Pel que fa a la casa principal, actualment
estem treballant en la conservació i
manteniment de les instal·lacions per tal
de fer-lo visitable i s’està redactant un
projecte d’usos i activitats d’acord al que
indica el llegat. EN PROCÉS
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Que s’insti al Consorci d’Educació, del qual en forma part aquest Consistori, per què a la
major brevetat possible es fixin les bases per què els alumnes de Secundària del barri de
Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes, puguin estudiar en els col·legis existents en el mateix, via
ampliació o re adequació els mateixos, o be es creï un nou institut.
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Que el govern municipal
del Districte de Sarrià-Sant Gervasi constitueixi un grup de treball format per veïns,
comerciants, entitats i grups polítics amb l’objectiu de presentar un Pla de millora
integral del carrer de Mandri, garantint la millora del conjunt de deficiències que
presenta actualment (enllumenat, semàfors, mobiliari urbà, pavimentació i voreres).

C'S

SI

EQUIPAMENTS

PPC

SI

URBANISME

El Consorci d'Educació no veu prioritària
aquesta actuació, atesa la població en el
districte i el decreixement de població
jove previst per als propers anys. TANCAT
Tot i que vam votar a favor, la reforma
d'aquest carrer no la podrem engegar
aquest mandat. De tota manera, el grup
de treball que s'ha creat per a la Superilla
està tractant la problemàtica específica
de Mandri. RESOLT

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS

Seguiment del prec acceptat pel govern del Districte en el Consell Plenari del Districte, de 7 d’octubre de 2015, amb el text literal
següent: Que el solar afectat per la permuta que afectava a la parcel·la del Parc de l’Oreneta situada al carrer Montevideo, aprovada el
mes de novembre de 2014, es qualifiqui com a zona verda, garantint així la connectivitat amb el Parc Natural de Collserola.

GRUP

TEMÀTICA

ERC

URBANISME
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6.- Octubre 2016
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

Que s’insti als organismes responsables corresponents (Generalitat i ajuntaments de la
zona), per què, en el barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes: 1. S’incrementin els
recursos humans dels centres de menors, que garanteixin l’estricta supervisió dels
menors al seu càrrec. 2. S’incrementin les mesures de control i supervisió a la sortida dels
centres, evitant que els menors incompleixin les normes i generin inquietud entre els
veïns de l’entorn. 3. Es garanteixi sempre la presència d’un tutor/monitor, degudament
identificat, en totes les sortides dels menors dels esmentats centres.

C'S

SI

EQUIPAMENTS

Que el govern municipal del Districte presenti en el termini de tres mesos un projecte de
reforma integral del Turó Parc amb consens veïnal per tal que es puguin iniciar les obres
amb el pressupost de l’any 2017.
Instar al govern municipal del Districte a realitzar el manteniment necessari en l’asfaltat,
mobiliari urbà i enllumenat públic, del passeig central del carrer de la Via Augusta, en el
tram comprès entre els carrers de la Travessera de Gràcia i Sèneca, per evitar el seu estat
de degradació elevat.

CIU

SI

URBANISME

Des del districte ens hem reunit de
manera periòdica amb representants
de la DGAIA, del Consorci de Serveis
Socials, les direccions dels centres, els
cossos de seguretat i els tècnics de la
direcció de Serveis a les Persones i al
Territori del districte. S'han modificat
els recorreguts d'anada i tornada dels
menors, fent-los baixar a diferents
parades de FGC i desplaçant-se la
furgoneta dels centres a recollir-los. Els
educadors dels centres de menors no
van identificats amb cap distintiu en
cap dels centres de menors de la ciutat.
RESOLT
Ja s'ha fet. RESOLT

PPC

SI

URBANISME

El govern ha començat a fer
intervencions. RESOLT
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PREGUNTES
GRUP

TEMÀTICA

Té previst el Districte millorar el seu pla d’actuació amb els agents cívics del barri de Galvany per difondre i potenciar la bona
convivència entre els usuaris dels locals d’oci nocturn i els veïns de l’entorn?, i, Per què la Guàrdia Urbana no està actuant per fer
complir l’Ordenança de civisme en els locals d’oci nocturn i del barri de Galvany?
Hi ha la previsió de tenir el Pla de mobilitat i el Pla d’equipaments a curt termini, finalitzant amb un procés participatiu com estava
previst?
Què vol fer el govern municipal a la Llosa de Sarrià així com si està previst reubicar les places de cotxe eliminades?

C'S

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

ERC

EQUIPAMENTS

ERC

MOBILITAT

Té previst el govern municipal fer alguna actuació per a la millora i aprofitament de la rambla central de la Via Augusta des de la plaça
Molina fins a l’avinguda Diagonal?
Quin és el capteniment del govern municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi pel desenvolupament del Pla parcial de Les Planes i la
modificació del PGM, i, en el seu cas, quin és el calendari i actuacions previstes per aquest mandat?

CIU

URBANISME

PPC

URBANISME

PROPOSICIONS

Que es convoqui abans del proper Plenari un grup de treball on hi participin
tos els grups polítics amb representació al Plenari del Districte, veïns i entitats
del barri del Putxet que s’encarregui de fer el seguiment, fixar un calendari
d’actuacions i determinar els usos del futur equipament municipal de la finca
del carrer Manacor número 1.
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: 1. La creació
d’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 SarriàSant Gervasi. 3. Aquesta oficina estarà en coordinació amb Barcelona Activa,
per tal d’oferir tots aquells recursos disponibles.

GRUP

APROV

TEMÀTICA

EXECUTAT

CIU

SI

EQUIPAMENTS

S'està treballant amb l'Àrea de Drets Socials per
valorar la conveniència de possibles usos futurs per
l'espai. EN PROCÉS

PPC

SI

EQUIPAMENTS

Quan l'activitat de centre cívic i casal infantil de
Casa Sagnier passi a Vil·la Urània, Casa Sagnier
començarà a funcionar com a espai de serveis i de
recursos per a joves i oferir aquests serveis. La
previsió és que pugui ser entre juliol i setembre.
Tenim coneixement que aquesta activitat ja la duu a
terme la parròquia de Sarrià, amb la qual el districte
col·labora de manera habitual i ho seguirem fent en
el futur. RESOLT

193

PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS
PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE

Que s’instin les accions oportunes per portar a terme les tasques de neteja
d’escombraries, matolls i brutícia en general, en el barri de VallvidreraTibidabo-Les Planes, així com dels veïns afectats ubicats a la falda del Tibidabo,
entre la Creu de Pedralbes i la plaça d’Alfons Comín, per prevenir futurs
incendis

C'S

Si

URBANISME

El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Convocar a
veïnat i grups polítics per tal d’exposar la situació actual i treballar en una
solució pels habitatges afectats pel Pla Parcial al barri de Vallvidrera-TibidaboLes Planes.

ERC

SI

URBANISME

L'àmbit sobrepassa el districte. La coordinació i
millora d'aquestes tasques corresponen a Ecologia
Urbana per fer acció a nivell de ciutat. Ara s'ha
començat per unificar el tractament de franges, que
abans es feia des de districtes i aquest any s'ha
gestionat directament des d'Ecologia Urbana amb el
Consorci del Parc de Collserola. La neteja de matolls
es fa per districtes. Nosaltres portem anys fent la
roda sistemàtica de neteja de sotabosc de les
finques municipals ubicades en zona urbana. La
neteja d'escombraries i brutícia és complexa perquè
surt de les competències pròpies del Departament
de Neteja que només abasta carrers en zona urbana
i papereres. Es fan neteges puntuals en els marges
d'escales i cunetes per part de Parcs i Jardins i per
part de Neteja, però les escombraries en els
talussos de muntanya no tenen competència
assignada i s'han de fer amb mitjans extraordinaris.
RESOLT
El regidor ha expressat en públic que sobre el tema
de les cases afectades no hi ha una solució única i
uniforme per a totes, atesa la seva diferent condició
urbanística. No s'obrirà procés participatiu amb els
grups polítics i afectats fins que no hi hagi novetats
des d'Urbanisme sobre els treballs per donar
continuació a la Modificació del PGM en l'àmbit del
Pla Parcial de les Planes. PENDENT
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SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS

Seguiment de la proposició següent aprovada el Plenari de 10 de maig de 2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
acorda que el govern municipal convoqui en el termini de dos mesos una reunió amb associacions de veïns, entitats i plataformes del
Farró i representants de tots els grups polítics per abordar de forma específica els problemes de mobilitat de la zona i amb especial
èmfasi a la pacificació de l’avinguda Príncep d’Astúries, la connexió amb el Centre d’Atenció Primària a través del bus de barri i
l’increment de places d’aparcament de motos.
Seguiment del prec següent aprovat el Plenari de 7 de juliol de 2016: Que s’insti a l’empresa contractada, i per a la seva aplicació en el
proper curs escolar, per què la recollida d’escombraries que s’hagi de realitzar en horari diürn no es realitzi en aquest Districte entre les
07.30 y les 09.30 h., horari de major circulació per ésser l’hora d’entrada en els col·legis, amb la finalitat d’evitar d’aquesta manera els
col·lapses circulatoris permanents.

GRUP

TEMÀTICA

CIU

MOBILITAT

C'S

MOBILITAT
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7.- Desembre 2016
PRECS

Que el govern municipal convoqui abans del proper Consell Plenari del Districte una
reunió amb partits polítics, verns i entitats de l'entorn de Les Tres Torres per consensuar
la construcció d'un equipament pera ús veïnal al solar del carrer Dalmases número 63.
Que l'ús del solar del carrer Dalmases número 63 sigui destinat a equipaments cívics
(escala bressol, casal d'avis, etc.), en cantes de destinar-se a Comissaria de la Guardia
Urbana, tal i com ho té previst.
Que el govern municipal convoqui abans del proper Consell Plenari del Districte una
reunió amb partits polítics, verns i entitats de l'entorn de la plaça Ferran Casablancas per
tal de consensuar un projecte de reforma d'aquesta plaça.
Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi creï un projecte de valorització i
protecció del patrimoni de l'avinguda del Tibidabo i la resta de cases singulars del
Districte en el marc de la ciutat-jardí de principis del segle XX.

GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

CIU

NO

EQUIPAMENTS

-

C'S

NO

EQUIPAMENTS

-

CIU

NO

URBANISME

-

ERC

SI

URBANISME

Estem recollint peticions dels districtes
per a futures actualitzacions del
Catàleg. Ja existeix un conjunt protegit
de l’Av. del Tibidabo i s'està preparant
un estudi de paisatge urbà de la zona.
EN PROCÉS

PREGUNTES
GRUP

TEMÀTICA

Té llicència el local del carrer Bertran, 23 per exercir algun tipus d'activitat, o, com a mínim, ha estat sol·licitada dita llicència? Si la
resposta és negativa, se'ns pot indicar si s'ha realitzat algun expedient sancionador o de precinte de dit local per manca de llicència?

C'S

EQUIPAMENTS

Que s'ha fet respecte la proposta deis patis oberts a Sarrià-Sant Gervasi i que esta previst fer, tant en període escolar (fora de les hores
lectives) com en vacances?
Quines accions pensa emprendre el govern per augmentar les places d'escola bressol pública o be concertar noves places?
Quin ús tara el govern municipal del Districte de la "Llosa de Sarrià" durant el procés participatiu i quin és el projecte específic del
govern a presentar durant el procés participatiu, on els verns també puguin sotmetre'l al debat?

ERC

EQUIPAMENTS

PPC
PPC

EQUIPAMENTS
URBANISME
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PROPOSICIONS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal del Districte
comenci a treballar de forma immediata per a dur a terme les actuacions prioritàries per
al període 2017-2019, debatudes i consensuades als diferents òrgans de participació del
Districte.
El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda buscar una nova ubicació per la
Guardia Urbana i recuperar la totalitat de Can Ponsic i els seus jardins.

CIU

SI

ORGANITZACIÓ

En el Plenari de maig del 2017 es va
presentar el Pla d'Equipaments i el Pla
d'Inversions al Districte. RESOLT

ERC

SI

EQUIPAMENTS

El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern municipal del
Districte a garantir la continuïtat de les instal·lacions i equipaments del Parc del Castell
de l'Oreneta consistents en el trenet, els ponis, el bar-restaurant, i la zona de jocs
infantils.
El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que s'instin les accions oportunes
per posar en funcionament una nova línia de bus de barrí que recorri tota la zona de Sant
Gervasi-Galvany i permeti l'accés tant al CAP com a la resta d'equipaments del barri
rellevants del Districte.

PPC

SI

EQUIPAMENTS

Estem treballant en la futura ubicació
per a la UT5 a l'avinguda JV Foix.
RESOLT
Parcs i Jardins està treballant en un
projecte integral per a tot l'àmbit del
Parc de l'Oreneta. EN PROCÉS

C'S

SI

MOBILITAT

Fins que no finalitzi la implantació de la
nova xarxa de bus de ciutat, no podem
entomar les demandes relatives als
busos de barri. EN PROCÉS

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS

Seguiment de la proposició següent aprovada el Plenari d'11 d'octubre de 2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
acorda: Que el govern municipal convoqui abans del proper Plenari un grup de treball on hi participin tos els grups polítics amb
representació al Plenari del Districte així com veïns i entitats del barrí del Putxet que s'encarregui de fer el seguiment, fixar un calendari
d'actuacions i determinar els usos del futur equipament municipal de la finca del carrer Manacor número 1.
Seguiment del prec següent aprovat el Plenari de 7 de juliol de 2016: Que s’insti a l’empresa contractada, i per a la seva aplicació en el
proper curs escolar, per què la recollida d’escombraries que s’hagi de realitzar en horari diürn no es realitzi en horari diürn en aquest
Districte entre les 07.30 y les 09.30 h., horari de major circulació per ésser /'hora d'entrada en e/s col·legis, amb la finalitat d'evitar
d'aquesta manera e/s col·lapses circulatoris permanents

GRUP

TEMÀTICA

CIU

EQUIPAMENTS

C'S

MOBILITAT
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8.- Març 2017
PRECS
GRUP
Que el govern municipal arribi a un acord amb les entitats de la festa i la cultura popular
de Sarrià i es faci càrrec del pagament de les despeses de lloguer i les obres d’adequació
del local del carrer Mare de Déu de Núria número 7, per tal que aquestes entitats puguin
disposar del local el més aviat possible per desenvolupar-hi la seva activitat.
Que s’adoptin les mesures adequades per què aquest mateix any i els següents puguin
estar oberts al menys el 50% dels centres cívics del Districte per a l’ús i gaudi dels veïns i
visitants durant el mes d’agost.
Instar al govern municipal del Districte a mantenir els serveis actuals al centre cívic Casa
Sagnier, que és intergeneracional, i que no sigui únicament un casal de joves.
Que el govern municipal del Districte en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural
de Collserola, impulsi un pla per executar la millora de les condicions de les actuals fonts
existents en el Parc Natural de Collserola, com també tot el conjunt d’indicacions
destinades a millorar la orientació i a oferir informació al llarg del recorregut de la zona
del passeig de les aigües referent a: 1. Mapes topogràfics, millorant les indicacions
d’aquells punts d’interès. 2. Senyalització dels quilòmetres recorreguts. 3. Senyalització i
millora dels equipaments i les zones de descans

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

CIU

NO

EQUIPAMENTS

-

C'S

NO

EQUIPAMENTS

-

PPC

NO

EQUIPAMENTS

-

PPC

NO

URBANISME

-

PREGUNTES
GRUP
Quina ha estat l’evolució fins el cessament de les activitats de la Llar de Santa Cecília i què preveu el govern fer amb els diversos
col·lectius que en aquell espai s’hi trobaven, en especial èmfasi, en la gent gran?
Té coneixement el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi que s’ha fet publicitat d’una sola proposta de presentació d’ofertes del
concurs convocat pel Patronat Municipal de l’Habitatge per a la cessió del dret de superfície de set solars a la ciutat, un dels quals
pertany a aquest Districte? És coneixedor el govern del Districte que publicitar una de les ofertes d’un concurs mentre no hi ha resultat
del mateix és exclusió automàtica del licitant publicitat?

TEMÀTICA

ERC

EQUIPAMENTS

C'S

HABITATGE
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Acceptarà i aplicarà el govern municipal la decisió presa pels veïns i entitats que van assistir a les sessions del procés participatiu de la
Llosa de Sarrià en la línia de mantenir els aparcaments?
Quines gestions ha fet l’Ajuntament per tal d’habilitar una zona d’aparcament al voltant de la parada de FGC del Baixador de Vallvidrera
i quines pretén fer?

CIU

MOBILITAT

ERC

MOBILITAT

PROPOSICIONS
GRUP
El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que en el termini màxim de dos
mesos es convoqui i formalitzi un grup de treball entre els diversos grups polítics amb
representació al Districte, el propi govern i representants de la Fundació Privada del RDC
Espanyol de Barcelona per que, entre altres ítems, fixi un calendari d’una primera
exposició itinerant amb la història del Club en els diversos centres cívics i altres possibles
equipaments del Districte.
El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar al govern municipal al
desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa ortogonal de bus, amb la
incorporació de la línia D30 amb recorregut per l’avinguda Diagonal, en el tram que
afecta al Districte.

APROV.

TEMÀTICA

C'S

SI

EQUIPAMENTS

PPC

SI

MOBILITAT

EXECUTAT
El 20/11/2017 es va fer un acte a l’espai
que havia ocupar l’estadi de Sarrià
(actuals jardins del Camp de Sarrià) per
presentar els resultats de la seva
campanya de crowdfunding i del llibre
“Històries en Blanc i Blau”. RESOLT
La fase 5 de la nova xarxa bus és la
darrera fase d’implementació, doncs
contempla el total desplegament de la
xarxa prevista. El projecte de nova
xarxa bus té com a objectiu bàsic
millorar les prestacions de l’oferta de la
xarxa de bus urbà de la ciutat, atès que
és un dels elements del sistema de
transport públic. En conseqüència, el
disseny de la nova xarxa bus té en
consideració la resta dels elements del
sistema de transport públic, els
ferroviaris i els viaris, els existents i els
planificats. En el cas de l’Av. Diagonal,
el Pla Director d’Infraestructures
preveu que es connectin els trams
existents en els seus dos extrems i com
s’ha pogut definir en col•laboració amb
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El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el govern municipal impedeixi
l’accés ciutadà a la finca de propietat municipal del carrer Hort de la Vila número 29 i que
procedeixi a efectuar les reformes oportunes perquè aquest espai pugui esdevenir el
més aviat possible un equipament municipal al servei de tota la ciutadania.
El Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que es convocarà, en un termini de
quatre mesos, a veïns, teixit associatiu i partits polítics per informar de quina serà la
proposta de reforma definitiva del carrer Balmes, entre la plaça Molina i la plaça Joaquim
Folguera.

CIU

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

ERC

SI

URBANISME

l’ATM, la opció òptima per aquesta
connexió és la Diagonal en superfície, i
en aquest escenari estem treballant.
Per tant, la Diagonal mantindrà l’oferta
actual de transport públic, fins el
desenvolupament del tramvia.
En aquest sentit comentar també que la
implantació de la D30 que s’havia
treballat durant l’anterior mandat
implicava de l’eliminació d’un carril de
circulació a la Diagonal, per poder
donar l’espai necessari a l’autobús per
donar un bon servei i per tant aquesta
actuació no és ni fàcil, ni immediata, ni
exempta d’impacte sobre la Diagonal. A
nivell tècnic sens dubte, si s’ha de fer
una actuació en aquest sentit, és
preferible fer-ho definitiu amb el
tramvia, que tindrà una major capacitat
per transportar persones.
Ara bé, som conscients de que aquesta
actuació, la del tramvia, necessita del
major consens polític possible, i en això
estem treballant. EN PROCÉS
Després de l'incendi del mes de març de
2018, en l'espai ja no hi ha ocupants.
Accés tancat i treballant en els futurs
usos EN PROCÉS
Es va celebrar el 4/12/2017 a Vil·la
Urània. RESOLT
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SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
En quin estat es troba la proposició següent, aprovada en el Consell Plenari del Districte del 7 de juliol de 2016?: El Consell Plenari del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: Que el govern municipal ubiqui una biblioteca a l’espai de la finca Muñoz Ramonet, situada al
carrer Muntaner 282.
En quin estat es troba la proposició següent, aprovada en el Consell Plenari del Districte del 10 de maig de 2016?: El Consell Plenari del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi insta al govern del Districte a negociar amb TMB la creació d’un Bus del barri, o mètode de transport
públic o sanitari que ofereixi el mateix servei, per tal de connectar el barri del Farró amb el CAP Adrià.
Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i l’estat d’execució de la proposició aprovada en el Consell
Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi del Districte del 2 de març de 2016: El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi,
acorda: 1. Que el govern municipal procedeixi de forma immediata al desallotjament i precinte de la finca ocupada del carrer Hort de la
Vila número 29. 2. Que el govern municipal efectuï de forma immediata una auditoria de l’estructura d’aquesta finca que determini quin
és el seu estat i si existeix algun risc per a la seguretat de les persones que pugui haver-hi a l’interior o per als veïns de l’entorn. 3. Iniciar
de forma immediata un procés participatiu, el més ampli possible, del qual en formin part veïns, associacions i partits polítics per tal de
determinar el futur equipament d’aquest espai).

TEMÀTICA
CIU

EQUIPAMENTS

ERC

MOBILITAT

PPC

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
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9.- Maig 2017
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

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, 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.
Que el govern de Districte planifiqui les accions pertinents per aconseguir adaptar la
totalitat de parcs del districte per a que puguin ser utilitzats per nens amb diversitat
funcional

CIU

NO

EQUIPAMENTS

-

C'S

SI

EQUIPAMENTS

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 destinat a
detectar necessitats i acompanyar les entitats en la recerca d'espais propis al mercat o
compartir els ja existents
Que el Govern informi en una sessió monogràfica sobre el projecte de superilles previstes
al districtei, 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.

ERC

NO

EQUIPAMENTS

La competència de la gestió i el
manteniment dels parcs de la ciutat
correspon a Parcs i Jardins, igual que
l'adaptació dels parcs a persones amb
discapacitat funcional.
Aquest mandat haurà finalitzat la
instal·lació de jocs infantils adaptats al
jardí de Joan Llarch i al Parc de
l'Oreneta. RESOLT
-

PPC

NO

URBANISME

-
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PREGUNTES
GRUP
Quines han estat les actuacions que ha realitzat el districte per intentar evitar que la sala Granados, amb una qualificació urbanística
d'equipament, hagi estat adquirida finalment per un particular?
Què està fent el govern del districte per tal que el jovent del districte pugui emancipar-se a Sarrià-Sant Gervasi?
Quina és la situació concreta i detallada (gestions que s'han fet, cost del servei, qui es farà 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?
Quin és el calendari d'execució i quines són les actuacions previstes per pacificar el carrer Major de Sarrià en el seu tram entre el passeig
de la Reina Elisenda de Montcada i la Ronda de Dalt?

TEMÀTICA
C'S

EQUIPAMENTS

ERC
CIU

HABITATGE
MOBILITAT

PPC

URBANISME

PROPOSICIONS

Que el Govern Municipal 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.

GRUP

APROV.

CIU

SI

TEMÀTICA

EXECUTAT

ORGANITZACIÓ

S'han iniciat els treballs amb les AAVV
per situar on ens trobem en relació al
Pla de Futur aprovat, com es gestiona la
seva continuïtat i, si cal, com es matisa
o modifica algun dels seus punts.
RESOLT
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Que les successives audiències públiques escolars es realitzin seguint estrictament el
format d'audiència pública, és a dir, amb llibertat de preguntar per part del públic sobre
qualsevol temàtica referent al districte, sense imposar la temàtica a debatre.

C'S

SI

ORGANITZACIÓ

Instar el govern municipal a: 1. La creació d'una taula de treball per millorar la mobilitat a
la zona de passeig Bonanova (entre Muntaner i Mandri), on participin veïns, responsables
dels centres escolars, tècnics municipals, entitats i AMPA 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.

PPC

SI

MOBILITAT

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 de la República Argentina, consensuat amb
el veïnat, el teixit associatiu i l'oposició.

ERC

SI

URBANISME

1. Cal recordar que és una activitat de
ciutat i per tant és a aquest nivell que
s'ha de treballar. 2. La metodologia i el
projecte pel curs 2017-2018 ja estan
plantejades des de novembre de 2016,
de manera que, per evitar disfuncions,
es proposa mantenir l'actual
funcionament durant el proper curs
escolar. Per donar continuïtat a la
proposició presentada per Ciutadans i
aprovada en el Ple es demana al Grup
Municipal de Ciutadans que presenti en
el marc del Ple Municipal una proposta
tècnica de metodologia d'Audiència
Pública que serà valorada a nivell de
ciutat per el curs 2018-2019. TANCAT
Es va celebrar una reunió dilluns
12/06/2017, en què es va acordar
estudiar diverses propostes de millora:
semàfor de baixada de Mandri, parada
autocars a la plaça, millora flux de
cotxes a l’escola, sense de moment
tornar als 2 + 2 carrils. RESOLT
Cal posar en marxa un procés
participatiu que serà el primer pas per
disposar del projecte de reforma
integral de l'avinguda de la República
Argentina. I com a tots els processos
participatius, aquest comptarà amb la
presència i les aportacions dels veïns i
el teixit associatiu. PENDENT
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SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, acorda: 1. La creació d’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 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 districte de la ciutat de Barcelona

TEMÀTICA

PPC

EQUIPAMENTS

CIU

HABITATGE

205

PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS
PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE

10.- Juliol 2017
PRECS
GRUP
Que el Pla de Mobilitat contingui una previsió del calendari d'obres

ERC

APROV.
SI

TEMÀTICA
MOBILITAT

EXECUTAT
Els documents de treball del Pla de
Mobilitat inclouen una periodització de les
obres a fer. RESOLT

PREGUNTES
GRUP
Què ha fet el govern del districte per garantir que, en cas d'incendi en l'àmbit del Parc Natural de Collserola, les conseqüències siguin
mínimes
Quines actuacions ha realitzat el govern del districte en relació al control i inspecció de les llicències d'activitat en les casetes de l'Hort
de la Vila ocupades il·legalment?
És certa la noticia sobre la supressió de la Biblioteca Clarà un cop entri en funcionament la biblioteca de Sarrià? en cas afirmatiu, quines
són les raons que han fet prendre aquesta decisió?
Quines mesures que recull el Pla d’Adolescència i Joventut té previst el Govern Municipal impulsar al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
durant el període 2017-2019?
Quines ajudes s’han donat o es donaran a les associacions de comerciants, eixos comercials per a compensar les pèrdues que puguin
generar aquestes actuacions?
Quines actuacions té previst dur a terme el govern municipal per aturar el creixement de l'índex de victimització a districte de SarriàSant Gervasi?
Quins seran els efectes sobre els comerços del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la revisió dels valors cadastrals dels immobles de la
ciutat?

TEMÀTICA

ERC

C'S

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
PREVENCIÓ I
SEGURETAT
EQUIPAMENTS

PPC

ORGANITZACIÓ

PPC

COMERÇ

PDCAT

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
HABITATGE

C'S

PDCAT
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PROPOSICIONS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

Acordar la no eliminació de la Biblioteca Clarà un cop s'hagi construït la nova biblioteca
de Sarrià

ERC

SI

EQUIPAMENTS

Modificar el Pla d'Equipaments per assegurar la pervivència de la biblioteca Clarà com a
biblioteca pública

PDCAT

SI

EQUIPAMENTS

PPC

SI

EQUIPAMENTS

C'S

SI

Bcomú

NO

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
HABITATGE

Que es contempli la creació d'una escola bressol al nou centre cívic de Vil·la Urània

Que el Govern del districte estableixi -o insti al Consorci del Parc de Collserola- un
veritable pla integral de prevenció d'incendis per als barris de muntanya
Instar els governs de l'Estat i de la Generalitat a promoure habitatge públic de lloguer i
limitar l'augment indiscriminat de preus dels lloguers

EXECUTAT
La Biblioteca Clarà no es tancarà quan
s'hagi obert la Biblioteca de Sarrià.
RESOLT
La Biblioteca Clarà no es tancarà quan
s'hagi obert la Biblioteca de Sarrià.
RESOLT
Des del Districte treballarem per trobar
un espai adequat per a la instal·lació
d'una escola bressol a la zona del FarróGalvany. EN PROCÉS
Hi ha una pla de prevenció d'incendis,
els el farem arribar. RESOLT
-

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
-
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11.- Novembre 2017
PRECS
GRUP
Que el Govern municipal posi en marxa un grup de treball que inclogui els col·lectius
interessats, veïns, comerços, escoles i grups polítics per trobar una solució consensuada
a la distribució de l'espai a la Travessera de Gràcia, especialment pel que fa al tram entre
els carrers Balmes i Amigó afectat per la implantació del nou carril bus
Que es facin les gestions pertinents per garantir el cobrament de les subvencions que
han vist perillar entitats socials del Districte amb l'aplicació de l'article 155 de la
Constitució i que, en cas que no es cobrin, es trobi la fórmula més adient per resoldre la
delicada situació de les entitats del Tercer Sector
Prendre les mesures necessàries per tal de requerir a la Conselleria de Salut i demanar
les explicacions oportunes i els motius de que l'Hospital Plató tingui la taxa més elevada
de mortalitat de Catalunya

APROV.

TEMÀTICA

PDCAT

NO

MOBILITAT

ERC

SI

ORGANITZACIÓ

PPC

NO

EQUIPAMENTS

EXECUTAT
-

El Govern aprova el prec. Farem tot el
possible per desencallar la situació
provocada per l'aplicació de l'article 155
CE. RESOLT
-

PREGUNTES
GRUP
Es mantindrà, amb el canvi de regidor del Districte, el compromís d'inversions al barri de Les Tres Torres que es va anunciar en el Consell
de Barri del passat 9 de novembre, i que fou acordat per l'anterior equip de govern
Quines són les intencions del nou govern de Sarrià-Sant Gervasi respecte projectes i inversions previstes per l'anterior equip de govern,
així com quines són les noves intencions per al Districte
Quines seran les línies mestres i les principals actuacions que té previst dur a terme el nou regidor del districte?
Quantes places d'aparcament per a vehicles, d'entre zona blava, zona verda, càrrega i descàrrega, places per a motocicletes i places
lliures, han sigut eliminades des del passat mes de juliol al districte per implantar els carrils bici?
Quines actuacions ha iniciat el Govern municipal del districte contra els responsables de les accions incíviques promogudes per algunes
entitats, partits polítics, agrupacions i altres col·lectius consistents en enganxades de cartells, pintades, banderoles, pancartes, etc., que
promovien la convocatòria d'un referèndum l'1 d'octubre declarat il·legal pels tribunals, i que també infringeixen les ordenances
municipals? Sol·licitem també resposta per escrit

TEMÀTICA

C'S

ORGANITZACIÓ

ERC

ORGANITZACIÓ

PDCAT
C'S

URBANISME
MOBILITAT

PPC

NETEJA
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PROPOSICIONS
GRUP
Que en un termini no superior a dos mesos acordin dotar al carrer Mandri d'una
ordenança singular de terrasses tal i com s'ha realitzat en altres carrers de la ciutat
Instar el Govern municipal a replantejar i revisar els criteris de disseny i implantació dels
nous carrils bici previstos a l'"Estratègia de la bicicleta per a Barcelona" del districte de
Sarrià-Sant Gervasi, elaborant prèviament un informe de mobilitat amb les afectacions
de cadascun d'ells i comptant amb la participació dels veïns, comerciants i entitats dels
barris afectats pel seu desplegament
Que el Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi acordi no atorgar permisos d'ocupació de la
via pública a manifestacions i concentracions a grups d'extrema dreta (ERC)

APROV.

TEMÀTICA

C'S

SI

COMERÇ

PPC

SI

MOBILITAT

ERC

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

EXECUTAT
S'està treballant una proposta amb els
restauradors. EN PROCÉS
L'estratègia d'implantació de carrils bici es
revisa de manera continuada, de manera
que el replantejament i la revisió que se'ns
demanen ja es fan. RESOLT
La competència en ordre públic correspon
als Mossos (per això el Govern s'absté).
Compartim la preocupació i l'Ajuntament
treballa en el marc de les seves
competències. TANCAT

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar el govern municipal a constituir un grup de treball format per veïns,
comerciants, entitats i grups polítics amb l'objectiu de redactar un pla de millora del carrer Mandri, garantint la millora del conjunt de
deficiències que presenta actualment (enllumenat, semàfors, pavimentació i voreres)

PPC

TEMÀTICA
URBANISME
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12.- Març 2018
PRECS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

Que el govern municipal constitueixi una taula sectorial amb grups polítics, veïns,
comerciants i tècnics municipals per estudiar els casos de barraquisme que actualment
existeixen al Barri de Sant Gervasi-La Bonanova.
Instar el govern municipal del Districte a realitzar el manteniment necessari, en el
paviment i en el mobiliari urbà, del passeig central de la plaça Adrià, en el tram compres
entre els carrers Muntaner i Santaló.

PPC

NO

HABITATGE

PPC

SI

URBANISME

Que el govern municipal convoqui abans del proper Plenari una reunió amb veïns,
comerços, entitats de la zona del Turó Parc, així com els partits polítics, per tal de tractar
els aspectes relatius a la mobilitat de la zona incloent-hi qüestions fonamentals com els
citats carrils bici o el bus de barri que connecti aquesta zona amb el seu Centre d’Atenció
Primària.
Que el govern municipal organitzi abans del proper Plenari una reunió on s’hi convoqui a
tots i cadascun veïns i comerciants del tram afectat del carrer Balmes, així com els partits
polítics, per tal d’abordar les problemàtiques que es puguin derivar de la proposta del
Govern Municipal per a la reforma del carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça
Joaquim Folguera.

PDCAT

NO

MOBILITAT

PDCAT

SI

URBANISME

EXECUTAT
S'aprova, en el sentit de que, tot i que en
aquest mandat no es preveu entomar la
reforma integral de la plaça d’Adrià, s’ha
traslladat a l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins la necessitat que es duguin a terme
actuacions de millora i reparació d’aquells
elements que es troben malmesos (sauló,
elements vegetals, el mobiliari urbà, la
bassa, etc.). EN PROCÉS
-

Les obres al carrer Balmes han quedat
posposades. TANCAT
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PREGUNTES
GRUP

TEMÀTICA

Què ha fet l’Ajuntament de Sarrià-Sant Gervasi per tal de gestionar els casos de barraquisme al districte?

ERC

HABITATGE

Quina valoració fa el govern de Sarrià-Sant Gervasi sobre els primers dies del Porta a Porta de Sarrià, i si es planteja alguna modificació?
Podrien donar-nos, tant en el Plenari com per escrit, un informe econòmic detallat i desglossat del cost de la implantació de la nova
recollida de residus selectiva Porta a Porta del casc antic de Sarrià (PAP), i en especial a tot allò referent al material entregat als veïns i
veïnes (cubells, bosses, xips...), campanyes de sensibilització, personal (dinamitzadors), xerrades informatives, etc.?
Podrien detallar-nos, tant en el Plenari com per escrit, i de manera desglossada, quines són les quantitats destinades per a inversions al
barri de Tres Torres pel present exercici 2018?

ERC
C'S

NETEJA
NETEJA

C'S

URBANISME

PROPOSICIONS
GRUP
Que en els propers tres mesos es constitueixi un grup amb veïns, entitats i grups polítics
per definir els usos de l’edifici de la finca de Can Ferrer i que l’Ajuntament inici el
projecte atenent aquestes peticions.
Creació d’una comissió de treball per l’estudi i seguiment del sistema de recollida
selectiva Porta a porta, que avaluï la implantació de les diverses fraccions de recollida, els
horaris i calendaris establerts, i les campanyes informatives, amb el corresponent control
i seguiment, per tal d’introduir els canvis i les millores necessàries al servei.
Que el Govern Municipal compleixi amb l’Ordenança de Civisme de la Ciutat, amb la
finalitat d’eradicar les conductes de persones o entitats que realitzin pegades massives
de cartells o adhesius, pengin pancartes o rètols, realitzin pintades o grafismes, així com
propaganda de diversa índole que embrutin els nostres carrers i provoquin la degradació
visual del nostre entorn, procedint a la major brevetat a la neteja immediata de dites
conductes, així com obrir expedient sancionador als seus responsables.
Que el govern del Districte organitzi en el termini de 10 dies una reunió on hi siguin
convocats tots i cadascun dels veïns i comerciants afectats pel nou sistema de recollida
de residus així com les entitats del barri de Sarrià i els partits polítics, per tal de revisar la
implantació d’aquest sistema de recollida.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

ERC

SI

EQUIPAMENTS

S'estan estudiant les diferents
possibilitats de futurs usos per a l'edifici
de Can Ferrer. EN PROCÉS
Hi ha una Comissió de seguiment.
RESOLT

PPC

SI

NETEJA

C'S

SI

NETEJA

Ja es retiren els elements en quant es
pot. Sancionar és molt difícil perquè els
infractors no poden ser identificats.
RESOLT

PDCat

SI

NETEJA

Hi ha una Comissió de seguiment.
RESOLT
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SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
Demanem que el govern municipal es comprometi a iniciar la construcció de la Biblioteca de Sarrià, preferiblement a la plaça Sarrià,
però, si no és possible, en un emplaçament central del barri, al llarg del 2016.
Instar al govern municipal a replantejar i revisar els criteris de disseny i implantació dels nous carrils bici previstos a la “Estratègia de la
bicicleta per Barcelona” del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, elaborant prèviament un informe de mobilitat amb les afectacions de
cadascun d’ells i comptant amb la participació dels veïns, comerciants i entitats dels barris afectats pel seu desplegament.
Instar a l’empresa contractada, i per a la seva aplicació en el proper curs escolar, perquè la recollida d’escombraries que ha de realitzarse en horari diürn no es realitzi en aquest Districte entre les 07,30 h. i les 09,30 h, horari de major circulació per ser l’hora d’entrada dels
col·legis, amb la finalitat d’evitar d’aquesta manera els permanents col·lapses circulatoris.
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.

TEMÀTICA

ERC

EQUIPAMENTS

PPC

MOBILITAT

C'S

NETEJA

PDCAT

ORGANITZACIÓ
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13.- Maig 2018
PRECS
GRUP
Que es presenti en els propers sis mesos un estudi sobre els entorns escolars del districte,
tenint en compte quins camins escolars existeixen, quins estan previst fer o augmentar i
una anàlisi dels accidents i problemàtiques que s'hi hagin donat en els darrers anys.
Que el Govern Districte en col•laboració amb els responsables dels equipaments del
districte del Barri de Sant Gervasi-La Bonanova, impulsi un pla per millorar l'oferta
d'activitats destinades a infants i joves en el Barri de Sant Gervasi-La Bonanova.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

ERC

SI

MOBILITAT

L'estudi ja ha estat fet i presentat al
grup d'ERC. RESOLT

PPC

SI

EQUIPAMENTS

Prendre les mesures necessàries per tal de realitzar un estudi de mobilitat en un termini
màxim de tres mesos per a la possibilitat de regulació semafòrica als àmbits del carrer
Amigó (entre els carrers de Travessera de Gracia i Via Augusta), i el carrer Santaló (entre
els carrers Via Augusta i Plató).

PPC

SI

MOBILITAT

Que s'elimini la zona d'aparcament de motocicletes de l'entrada de la Fundació Uszheimer,
per fer-la accessible a les persones amb mobilitat funcional, i es retoli amb el nom de
l'entitat la plaça d'aparcament ja existent.

C'S

SI

MOBILITAT

Que es realitzin els treballs necessaris a la zona exclusiva destinada per a l'oci i passeig dels
animals de companyia de Ganduxer-Piscines i Esports ("àrea de lleure de gossos"), per
evitar que en els dies de pluja s'entolli el recinte més del normal.
Que es convoqui abans del proper Plenari una reunió amb la plataforma dels barris del
Farró i de la part sud de Galvany, així com amb els partits polítics, per tal d'acordar els
termes per a la implantació d'un bus de barri que connecti aquests barris amb el Centre
d’Atenció Primària del carrer Vallmajor.
Que el Govern Municipal convoqui abans del proper Plenari una reunió amb veïns,
comerços, partits polítics i entitats del barri de Sarrià per tal d'explicar el projecte de
remodelació del tram superior del carrer Major de Sarrià.

C'S

NO

URBANISME

PDCAT

SI

MOBILITAT

S'estan estudiant les diferents
demandes i possibilitats. EN PROCÉS

PDCAT

SI

URBANISME

Ja s'han convocat diverses trobades
amb veïns. RESOLT

Atès que el Grup Municipal del PP no ha
fet l'aclariment que se'ls va demanar
(què volen que millorem), donem el
tema per tancat. RESOLT
La proposta s'estudiarà a nivell de
Guardia Urbana (accidentalitat) i
Mobilitat (propostes tècniques
d'instal·lació de semàfors, en especial,
segurament, a Santaló). EN PROCÉS
Hem suprimit les places
d'estacionament de davant. La
Fundació ha de reclamar als serveis
tècnics del districte que se'ls concedeixi
la plaça d'estacionament reservat.
RESOLT
-
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PREGUNTES
GRUP
En quin estat es troba el Pla d’Equipaments del districte i quan es preveu dur a votació

ERC

TEMÀTICA
EQUIPAMENTS

PROPOSICIONS
GRUP
Que el Govern del districte presentarà abans d'acabar l'any un projecte de reforma del
Parc del Putxet, consensuat amb veïns, entitats i partits polítics.
Que el Govern Municipal del Districte permeti accés amb gossos al Turó Park, sempre que
aquests hi vagin lligats i tal com preveuen les ordenances municipals, respectant les zones
enjardinades i les normes de convivència i civisme.
Que s'obri una línia d'ajudes específiques destinades a subvencionar obres de reforma en
comerços del districte per a la millora de l’accés, tal com ja ocorre en alguns eixos
comercials de Barcelona, i que des del Districte s'impulsi durant tot l'any 2018 una
campanya de promoció destinada a aconseguir que un major nombre d'establiments del
petit i mig comerç de Sarrià-Sant Gervasi siguin accessibles, amb programes i guies
específiques indicant els recursos i subvencions disponibles per realitzar les reformes
necessàries, així com els avantatges que comporten.
Que el Govern del districte garanteixi que abans de començar les actuacions
sancionadores al districte de Sarrià-Sant Gervasi s'hauran facilitat alternatives i creat les
places d'aparcament de motos necessàries d'acord amb el volum de motos que aparquen
al districte.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT
El govern del Districte ha transmès la
demanda a Parcs i Jardins. EN PROCÉS
La línia política va en sentit contrari al que
es va aprovar, i no es preveu que es
permeti l'entrada de gossos al Turó Park.
TANCAT
El districte no pot convocar línies de
subvencions pròpies, i ja ho està fent
l'IMPU. RESOLT

ERC

SI

URBANISME

PPC

SI

URBANISME

C's

SI

COMERÇ

PDCAT

SI

MOBILITAT

La creació de places d'estacionament per a
motos s'ha resolt. RESOLT
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SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP

TEMÀTICA

Que el solar afectat per a permuta que afectava a la parcel·la del Parc de l’Oreneta situada al carrer Montevideo, aprovada el mes de
novembre de 2014, es qualifiqui com a zona verda, garantint així la connectivitat amb el Parc Natural de Collserola.

ERC

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

El Consell del Districte de Sarrià - Sant Gervasi acorda que s’estableixi per part del Govern del Districte, o si escau s’insti al Consorci del
Parc de Collserola, d’un veritable pla integral de prevenció d’incendis per al barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes

C's

MEDI AMBIENT

Que el Govern Municipal organitzi abans del proper plenari una reunió on s’hi convoqui a tots i cadascun dels veïns i comerciants del
tram afectat del carrer Balmes, així com els partits polítics, per tal d’abordar les problemàtiques que es puguin derivar de la proposta del
Govern Municipal per a la reforma del carrer Balmes entre la pl. Molina i la pl. Joaquim Folguera.

PDCAT

URBANISME

215

PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS
PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE

14.- Juliol 2018
PRECS
GRUP
Que el pla d’equipaments se sotmeti a debat i votació abans del proper Plenari
Crear un grup de treball per trobar una proposta consensuada per dinamitzar el tram
superior del carrer Mandri

APROV.

TEMÀTICA

ERC
PPC

SI
SI

EQUIPAMENTS
URBANISME

Que es creï un grup de treball amb veïns i entitats sobre el funcionament i problemàtiques
ocasionats per la V9
Instar al Consorci de Biblioteques la cessió de l’espai superior de la biblioteca Joan
Maragall, per utilitzar-lo com a equipament per a les entitats del barri

C'S

SI

MOBILITAT

C'S

SI

EQUIPAMENTS

Que es creï un grup de treball per tractar els possibles usos futurs de la casa de Can Ferrer,
per tal que esdevingui un equipament per al barri

PDCAT

SI

EQUIPAMENTS

Que abans del proper Plenari es convoqui una reunió amb veïns i entitats per acordar un
nou traçat de la línia V9 pel carrer Ganduxer en comptes de l’actual traçat pel carrer
Calatrava

PDCAT

SI

MOBILITAT

EXECUTAT
S'accepta. PENDENT
El procés participatiu de la Superilla de
la Bonanova tracta aquest tema.
RESOLT
El traçat de la V9 ja ha estat tractat i
debatut amb els veïns. RESOLT
S'ha fet la demanda al CBB i ens han
respost que aquest espai té una
utilització continuada per part de la
biblioteca, amb moltes i diverses
activitats que apleguen molts usuaris.
Per tant se n'ha de descartar la cessió a
les entitats del barri. RESOLT
S'estan estudiant les diferents
possibilitats de futurs usos per a l'edifici
de Can Ferrer. EN PROCÉS
El traçat de la V9 ja ha estat tractat i
debatut amb els veïns. RESOLT

PREGUNTES
GRUP
Arran de l’expulsió d’un noi de Luz de Gas per la seva orientació sexual, quin és el posicionament del Districte / què estem fent per evitar
aquesta mena de comportaments per part dels locals del Districte?
Quina llicència es va concedir per a l’organització d’un sopar al carrer Rector Ubach entre Calvet i Amigó el passat 27 de juny?

TEMÀTICA

ERC

ACTIVITATS

PPC

ORGANITZACIÓ
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PROPOSICIONS
GRUP

APROV.

TEMÀTICA

Que s’obri el jardí i la casa gran de Manacor, 1

ERC

SI

EQUIPAMENTS

Que es convoqui una reunió amb veïns i entitats per acordar una solució sobre l’itinerari
del V9
Que es tornin a ubicar places d’aparcament en tota la zona de la Llosa

PPC

SI

MOBILITAT

C'S

SI

MOBILITAT

PDCAT

SI

MOBILITAT

Que el carrer Major de Sarrià, entre pg. Bonanova i Ronda de Dalt, segueixi tenint un únic
sentit de circulació en direcció muntanya

EXECUTAT
S'accepta. PENDENT
El traçat de la V9 ja ha estat tractat i
debatut amb els veïns. RESOLT
La línia política del govern no va en
aquesta direcció, i per tant els cotxes
no tornaran a la Llosa. TANCAT
Les al·legacions en aquest sentit han
estat acceptades. RESOLT

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
Que es constitueixi un grup de treball per treballar sobre els possibles futurs usos de Can Ferrer (març 2018)
Que es compleixi l’Ordenança de Civisme i es retirin els diversos elements (cartells, adhesius, pancartes, rètols, pintades, propaganda,
etc.) de la via pública (març 2018)
Que es convoqui un grup de treball per tractar els futurs usos de la finca de Manacor, 1 (octubre 2016)

TEMÀTICA

ERC
C'S

EQUIPAMENTS
NETEJA

PDCAT

EQUIPAMENTS
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15.- Octubre 2018
PRECS
GRUP
Que el govern municipal dugui a terme les accions necessàries per desocupar el local
ocupat d’Homer-Escipió.
Que se’ls facilitin les xifres de participació en els processos participatius realitzats durant el
mandat.
Que es prenguin les mesures necessàries per resoldre els problemes provocats pel sistema
de recollida d’escombraries, com ara els sorolls de matinada dels camions de recollida en
carrers com Mare de Déu de Núria, Bonaplata o els entorns del carrer Major.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT
Hi estem treballant. EN PROCÉS

PPC

SI

C'S

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
ORGANITZACIÓ

PDCAT

SI

NETEJA

S'envia la resposta al Grup Municipal.
RESOLT
Neteja ja ha aplicat mesures per a la
millora i la reducció del soroll. RESOLT

PREGUNTES
GRUP

TEMÀTICA

Quan començaran les obres de l’equipament de la plaça de Sarrià i per quins motius s’han retardat.

ERC

EQUIPAMENTS

Quines han estat les ajudes econòmiques i en infraestructures del Districte a les Festes majors del Districte. Motiu pel qual han variat
respecte a altres anys, si és el cas.
Quantes sol·licituds d’inscripció de places de guarderia pública s’han fet aquest curs i quantes han quedat sense plaça. Desglossament
per barris i per guarderia.
Quines accions s’han realitzat per restablir la normalitat al Putxet arran de l’ocupació del local d’Homer-Escipió.

ERC

ORGANITZACIÓ

PPC

EQUIPAMENTS

C'S

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
URBANISME

Quines mesures es duran a terme per dignificar les places, carrers i edificis dels barris de muntanya.

PDCAT

218

PROPOSICIONS, PRECS, PREGUNTES I SEGUIMENTS
PRESENTATS EN CONSELLS PLENARIS DE DISTRICTE

PROPOSICIONS
GRUP
Convocar reunió amb veïns, entitats i partits polítics per analitzar la mobilitat dels voltants
de General Mitre, entre República Argentina i Balmes.
Condemnar l’actuació dels CDR en la manifestació del 3/10, donar suport a la GUB i MdE i
instar l’Ajuntament i la Generalitat per implementar mesures restrictives per impedir que
aquests grups puguin dur a terme accions violentes.
Que el govern del Districte replantegi el Pla de Mobilitat mitjançant la creació de grups de
treball amb partits i entitats.
Convocar a una reunió les escoles de la Bonanova, Tres Torres i Sarrià, i d’altres zones que
hi vulguin participar, per analitzar la problemàtica de la mobilitat escolar.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

ERC

SI

MOBILITAT

S'accepta. PENDENT

PPC

NO

SEGURETAT

-

C'S

SI

MOBILITAT

PDCAT

SI

MOBILITAT

El govern no replantejarà el Pla de
Mobilitat. TANCAT
S'han celebrat diverses reunions amb les
escoles. RESOLT

SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
El Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi acorda convocar a veïnat i grups polítics per tal d’exposar la situació actual i treballar en una
solució pels habitatges afectats pel Pla Parcial al barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes (octubre 2016)
El Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el Govern Municipal a Sarrià-Sant Gervasi permeti l’accés amb gossos al Turó Park,
sempre que aquests hi vagin lligats i tal com preveuen les ordenances municipals, respectant les zones enjardinades i les normes de
convivència i civisme. (maig 2018)
El Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi acorda instar a l’empresa contractada, i per a la seva aplicació en el proper curs escolar, perquè
la recollida d’escombraries que ha de realitzar-se en horari diürn no es realitzi en aquest Districte entre les 07.30 h. i les 09.30 h., horari
de major circulació per ser l’hora d’entrada dels col•legis, amb la finalitat d’evitar d’aquesta manera els permanents col•lapses
circulatoris.
Que el Govern Municipal organitzi abans del proper Plenari una reunió on s’hi convoqui a tots i cadascun dels veïns i comerciants del
tram afectat del carrer Balmes, així com els partits polítics, per tal d’abordar les problemàtiques que es puguin derivar de la proposta del
Govern Municipal per a la reforma del carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça Joaquim Folguera.

TEMÀTICA

ERC

URBANISME

PPC

NETEJA

C'S

NETEJA

PDCAT

URBANISME
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16.- Desembre 2018
PRECS
GRUP
Que es presenti abans del proper Plenari el grau de compliment dels diferents
compromisos assumits en la proposta del Pla d’Actuació del Districte -presentat a inici de
mandat-, i el sotmeti a debat en el darrer Consell Plenari del mandat.
Que s’insti a Parcs i Jardins per a que realitzi un informe, o en el cas que ja estigui realitzat
se’ns faciliti, sobre l’estat de l’arbrat del Turó Park, i de quines mesures s’estan prenent o
es prendran per evitar o reduir la caiguda de més arbres.
Que el govern del Districte de Sarrià-Sant Gervasi actuï d’enllaç entre la clínica Plató i
l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) per tal que les persones que reben
tractaments oncològics en aquest centre tinguin a la seva disposició tota la informació en
relació als serveis i a la xarxa de professionals que coordina l’AECC.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT
Previst per al Plenari de març'19.
RESOLT

ERC

SI

ORGANITZACIÓ

C'S

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

PDCAT

SI

EQUIPAMENTS

S'accepta el prec. PENDENT
Ja s'ha propiciat aquesta presa de
contacte entre les dues entitats.
RESOLT

PREGUNTES
GRUP
Què ha fet el govern del Districte per aconseguir dotar de més equipaments el districte -tal i com es preveia en el Pla d’Equipaments- i
què preveu fer en els darrers 5 mesos de mandat?
Quin és el cost i quines són les activitats previstes per la Campanya de Nadal al districte aquest 2018 (enllumenat nadalenc, activitats a
l’espai públic i activitats destinades a potenciar el comerç de proximitat). Se sol·licita còpia de la resposta per escrit.
Quants fets delictius s’han comès aquest any en el districte de Sarrià-sant Gervasi? Se sol·licita desglossament per barris per barris i
resposta per escrit.
Quines actuacions s’han fet a dia d’avui, i quines són les accions futures previstes, per evitar la proliferació de porcs senglars en el
districte de Sarrià-Sant Gervasi?
Quines han estat les retallades que s’han aplicat respecte l’enllumenat de Nadal i, com a conseqüència, les possibles afectacions al
comerç dels diferents eixos i barris del districte?

TEMÀTICA
ERC

EQUIPAMENTS

PPC

COMERÇ

PPC

PREVENCIÓ I
SEGURETAT
PREVENCIÓ I
SEGURETAT
COMERÇ

C'S
PDCAT
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PROPOSICIONS
GRUP
Que el Govern del Districte es compromet abans d’acabar el mandat a presentar una
proposta calendaritzada d’iniciatives per tal de pacificar la mobilitat al barri de Sant
Gervasi-Galvany.
Instar a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i a l'Ajuntament de Barcelona,
perquè presentin en el termini de dos mesos un informe sobre la seguretat dels carrils bus
del districte de Sarrià-Sant Gervasi desplegats en sentit contrari al trànsit, amb les millores
que es podrien incorporar i la idoneïtat de la seva continuïtat, així com de les dades
d'accidentalitat des de la seva posada en marxa.
Instar al Govern del Districte per què els processos participatius que es realitzin en el
Districte de Sarrià-Sant Gervasi compleixin amb l'establert en el Reglament de Participació
Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

Que es presenti com a punt de l’Ordre del Dia del proper Consell Plenari un pla d’actuació
per solucionar els problemes de seguretat i incivisme al districte de Sarrià-Sant Gervasi
indicant, com a mínim, les accions concretes a dur a terme, els recursos destinats i els
punts principals d’actuació en funció de la seva conflictivitat.

APROV.

TEMÀTICA

EXECUTAT

ERC

SI

MOBILITAT

S'accepta. PENDENT

PPC

SI

MOBILITAT

Hi estem treballant i procurarem
presentar l’informe puntualment. EN
PROCÉS

C'S

SI

ORGANITZACIÓ

PDCAT

SI

PREVENCIÓ I
SEGURETAT

El Districte no està cap incompliment,
atès que tot allò que anomenem
procés participatiu ens assegurem
que compleixi el reglament
recentment aprovat, precisament per
deixar ben clar què és i què no un
procés participatiu; és a dir, en el
marc del nou reglament de
participació ciutadana no estem fent
cap incompliment perquè els
mecanisme per fer un procés
participatiu és ben clar i definit i el
seguim pertinentment. RESOLT
S'accepta. PENDENT
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SEGUIMENTS DE PROPOSICIONS
GRUP
Que el govern municipal convoqui abans del proper Plenari un grup de treball on hi participin els veïns de la zona de Galvany, així com
els partits polítics, per tractar l’ús de l’edifici de l’interior dels Jardins de Can Ferrer per tal que esdevingui un equipament per al barri
[juliol 2018].
El Plenari del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi acorda que el Govern Municipal del Districte permeti accés amb
gossos al Turó Park, sempre que aquests hi vagin lligats i tal com preveuen les ordenances municipals, respectant les zones enjardinades
i les normes de convivència i civisme [maig 2018].

TEMÀTICA

PDCAT

EQUIPAMENTS

PPC

EQUIPAMENTS
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2. RESUM D'INTERPEL·LACIONS I PREGUNTES ESCRITES REBUDES
Total de precs i preguntes rebudes:
CIU/PDCAT
C's
PP
ERC
PSC
CUP
Total

2015
11
0
3
0
0
0
14

2016
76
4
19
0
4
0
103

2017
24
5
35
0
0
1
65

2018
56
1
19
0
0
0
76

2019
11
0
0
0
0
0
11

Total
178
10
76
0
4
1
269

Estat
Contestades

254

En tràmit de resposta

14

No contestades

1
Total

269
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