
Comissió Consultiva 
de Drets Socials, 
Cultura, Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat 

Dimarts 15 de març de 2022 



Ordre del dia 

2 

1. Constitució de la Comissió de Seguiment dels 
Pressupostos Participatius de Sarrià - Sant Gervasi 

2. Reunió del Grup Impulsor de la Superilla Bonanova 
3. Presentació del Pla d’Acció sobre Drogues i 

Addiccions de Barcelona 
4. Convocatòria de subvencions per a l'Economia 

Social i Solidària 2022. Fins al 7 d’abril 
5. Pla de salut mental. Novetats. Nou servei de suport 

psicològic gratuït per a adults: Konsulta’m +22 
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6. Pla d’actuacions pel manteniment del verd de Sarrià 

– Sant Gervasi. Institut Municipal de Parcs i Jardins 
(gener-març 2022) 

7. Pla Cuidem Barcelona 
8. Programa ‘Memòria de les lluites per l’habitatge a 

Barcelona-Taula de Memòria Districte de Sarrià Sant 
Gervasi 

9. Pla Director del Parc de l'Oreneta 
10.Comissió de Seguiment Porta a Porta - novetats i 

accions de millora 
11.Torn obert de paraules 
 

Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat | 2 de desembre de 2021 
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Constitució de la Comissió de 
Seguiment dels Pressupostos 
Participatius de Sarrià - Sant Gervasi 
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Constitució de la Comissió de 
Seguiment dels Pressupostos 
Participatius  
 
 16 de febrer de 2022 
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Projectes Import 
Creem un carril bici a la Via Augusta 1.100.000 € 
Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes 340.000 € 
Cuidem la infància i el medi ambient a l’Escola Lurdes 50.000 € 
Superilla al Farró- Pacifiquem el barri 370.000 € 
Cultivem l’hort comunitari de Sarrià de Dalt 120.000 € 
Urbanitzem el carrer de Romaninar 112.500 € 

Pressupostos participatius 
Sarrià Sant Gervasi: 
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Primers pressupostos participatius de Barcelona 
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Esquema General i Calendari 
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Objectius i Funcions: 
• Impuls i seguiment del desenvolupament dels 

projectes. 

• Estar informats sobre l’estat i contingut dels 

projectes.  

• Detectar actuacions incompatibles 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres 
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Membres de la Comissió:  
• Promotores de cada projecte seleccionat. 

• Representants de la Comissió de Seguiment 

dels Consells de Barri amb projectes 

seleccionats. 

• Equip de govern del Districte. 

• Equip tècnic de Districte. 

• Referent de Democràcia Activa al Districte. 
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Calendari 

Febrer 2022 • Constitució 

Juny 2022 • Reunió de Seguiment 

Desembre 
2022 

• Reunió de Seguiment 

Juny 2023 • Reunió de Seguiment 

Desembre 
2023 

• Reunió de Seguiment 



Primers pressupostos participatius de Barcelona 

Plataforma Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 
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% d’execució Títol Descripció / Contingut 

5% - 10% Trobada amb els i les promotores Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats. 

10 - 20 % Redacció inicial Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d’arquitectura, contractació i redacció 
de l’avantprojecte. 

20 % - 30 %  Informació, participació, consens del projecte amb el 
veïnat Si s’escau 

30 % - 35 % Redacció inicial finalitzada Redacció del projecte executiu. 

35% - 50% Tramitació administrativa de les obres Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el 
Comitè d’Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona. 

50% - 80% Desenvolupament de les obres (iniciat) Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l’execució del 
projecte. 

80% - 99% Desenvolupament de les obres (avançat) En obres 

100% Finalitzat Aquest projecte d’inversió ja ha finalitzat 

 
 

ESTATS D’EXECUCIÓ:  
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Reunió del Grup Impulsor de la 
Superilla Bonanova 
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Partint de l’estudi i de simulacions del 
trànsit actual: 

• Es detecten 
dreceres. 

• Problemes 
d’accessibilitat 

• Jerarquia viària 
actual 

• Incidència sobre 
aparcament al carrer 
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Es proposen i consensuen aspectes a 
millorar i es fan propostes de mobilitat: 

• A llarg termini 
• A curt termini:  

– proposta 
d’actuacions 
funcionals 

– proposta 
d’actuacions 
d’urbanització 
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Procés de participació amb debat ciutadà i 
recollida de suggeriments del Grup 
Impulsor 
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Presentació del Pla d’Acció sobre 
Drogues i Addiccions de Barcelona 

20 
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Presentació del 10è pla de la ciutat des 
del 1987. 
 
S’inclouen altres dependències 
relacionades amb el joc i les pantalles. 
 
S’ha fet un esforç per que s’orienti a 
molts sectors. Des d’estratègies de 
promoció de la salut que es treballen 
en l’àmbit  comunitari amb programes 
amb escoles i barris, a serveis 
especialitzats per a persones que 
requereixen especial atenció. 
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Quatre Línies estratègiques: 
 

L1. Abordatge de ciutat per una salut integral 
1.1. Afavorir els entorns salisables 
1.2. Reduir acces a drogues i vetllar pel compliment 
normativa sobre promoció, venda i consum d’alcohol i altres 
drogues 
1.3 Millorar l’accés als serveis assistencials de la ciutat 
1.4. Garantir una coordinació i col.laboracio intersectorial 

 

L2. Promoció de la salut i prevenció 
Promoure la implementació i sostenibilitat d’intervencions i 
estratègies de promoció de la salut i prevenció tan universal 
com selectiva com indicada. 
 

L3. Trencant l’estigma per una major inclusió 
social 

 
L4. Assegurar la qualitat de les accions del pla, promoure la 
innovació i fomentar la recerca en aspectes clau. 
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Participants en la definició i responsables de l’execució: 
• 4 Àrees de l’Ajuntament de Barcelona 

• Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
• Ecologia Urbana: mobilitat, medi ambient, serveis urbans, 

urbanisme. 
• Economia, recursos i promoció econòmica 
• Seguretat i Prevenció 

• Barcelona Activa 
• Institut de Cultura de Barcelona 
• Institut Barcelona Esports 
• 10 Districtes municipals 
• Agència de Salut Pública de Barcelona 
• 3 Consorcis 

• D’Educació de Barcelona 
• Sanitari de Barcelona 
• Serveis Socials de Barcelona 

• Equip d’atenció sanitària en presons 
• Professionals de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències i a la 

Salut Mental 
• Subdirecció de drogodependències de la Generalitat de Catalunya 
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Participants en la definició i el seguiment: 
 
• Grup de drogues de l’ajuntament de Barcelona 

(representants de grups polítics) 
• Grup de drogues del Consell Municipal de Benestar 

Social (entitats de la ciutat) 
• En la definició també hi han participat persones 

usuàries dels Centres d’Atenció i Seguiment de 
Drogodependències 
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Convocatòria de subvencions per a 
l'Economia Social i Solidària 2022. 
Fins al 7 d’abril 

26 

Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat | 15 de març de 2022 



27 

Convocatòria de subvencions per a l'Economia 
Social i Solidària 2022. Fins al 7 d’abril 
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Sisena convocatòria de subvencions per enfortir i 
reactivar l’ESS i el desenvolupament de projectes 
d’intercooperació que desenvolupen l’Estratègia 
#ESSBCN2030 amb un pressupost total de 900.000 
euros i fins al 80% del total del projecte 
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Pla de salut mental. Novetats. Nou 
servei de suport psicològic gratuït per 
a adults: Konsulta’m +22 
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• Durant el 2018 es va 
desplegar l’espai 
Konsulta’m dins del Pla 
de salut mental de 
Barcelona 2016-22 amb 
la prioritat d’ atendre la 
població infantil, 
adolescent i adulta jove.  

• Avui en dia té 11 dispositius a tota la ciutat 
 

• També recull la necessitat dels professionals que 
treballen amb aquest col.lectiu de rebre suport en 
matèria de salut mental. 
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Les dades provisionals del 
2021 d’atenció a SSG son: 
 
• 173 joves atesos 
• 253 consultes de joves 

ateses 
• 77 professionals atesos 
• 113 consultes de 

professionals ateses 
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Pla de salut mental. Novetats. Nou servei de suport 
psicològic gratuït per a adults: Konsulta’m +22 
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• Des del gener de 2022 i basant-se en l’èxit del servei per a 
joves, l’espai Konsulta’m +22 s’amplia a la població adulta. 
 

• S’ofereixen diversos tipus d’atencions: suport, detecció, 
orientació, acompanyament i derivació, si escau.  
 

• En el cas que es detecti que una persona necessita una 
valoració clínica o un diagnòstic i tractament farmacològic o 
psicoterapèutic, es deriva al seu centre de salut mental 
d’adults (CSMA) de referència. 
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Pla d’actuacions pel manteniment del 
verd de Sarrià – Sant Gervasi. Institut 
Municipal de Parcs i Jardins (gener-
març 2022) 
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Pla d’actuacions pel manteniment del verd de Sarrià 
– Sant Gervasi. Institut Municipal de Parcs i Jardins 
(gener-març 2022) 
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Pla d’actuacions pel manteniment del verd de Sarrià 
– Sant Gervasi. Institut Municipal de Parcs i Jardins 
(gener-març 2022) 
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L’Institut Municipal de Parcs i Jardins seguirà treballant en el manteniment del 
verd i es realitzaran actuacions puntuals de millores generals de l’espai públic 
en diversos punts del districte. 
 
 Actuacions de manteniment i reforç de neteja en els espais verds escolars 
 Tasques de neteja manual i/o desbrossament, la gestió de la vegetació 

existent als escocells i la sembra o ressembra d’escocells 
 Es realitzaran actuacions de millora general d’alguns espais amb: 
 

•  Ressembra de gespes i prats 
•  Remodelació de parterres i/o aportació de planta 
•  Eliminació d’espècies invasores i ressembra de prat florit 

 
  
 Es realitzaran actuacions de retall i poda d’elements vegetals sobre l’arbrat 
La previsió de plantació d’arbrat durant els propers mesos al districte és de 
140 unitats. 
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Pla Cuidem Barcelona 
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Pla Cuidem Barcelona 
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Principals actuacions que s’estan duent a terme: 
1- Posada en marxa 8 equips de matí i 
tarda dedicats exclusivament al pla 
#CuidemBCN. 
     
2- Increment del personal i adquisició de 
maquinària més sostenible i menys  
sorollosa. 
 
3- Neteja a fons amb aigua a pressió a 
diversos punts concrets dels barris. 
 
4- Més neteja de pintades, grafits, 
adhesius, xiclets, papereres... 
 
5-Neteja dels exterior dels contenidors.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Millora de l’enllumenat i reducció dels 
punts foscos de la ciutat. 
 
7- Renovació d’elements del mobiliari 
urbà. 
 
8- Pavimentació de 24.774 metres 
quadrats 
 
9- Increment de la neteja i el 
manteniment dels entorns escolars. 
 
10- Intensificació de la neteja a 350 
punts calents identificats pels veïns i les 
veïnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

Pla Cuidem Barcelona 
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En el marc del pla ‘Cuidem Barcelona’ s'estan realitzant 
actuacions en diferents punts del Districte: 
 
• Plaça de Molina 

 

• Entorn mercat de Sant Gervasi 
 

• Plaça de Joaquim Pena 
 

• Plaça d’Àngel Rodríguez 
 

• Entorn Mercat de Galvany 
 

• Jardins Tres Torres 
 

• Pl. de Sarrià – Pl. del Roser –  
     Pl. Consell de la Vila 

 

• Entorn Mercat Sarrià 
 

• Pl. Sant Vicenç de Sarrià 
 

• Entorn Mercat de Tres Torres 
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Programa ‘Memòria de les lluites per 
l’habitatge a Barcelona-Taula de 
Memòria Districte de Sarrià Sant 
Gervasi 

38 

Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat | 15 de març de 2022 



39 

Programa ‘Memòria de les lluites per l’habitatge a 
Barcelona-Taula de Memòria Districte de Sarrià Sant 
Gervasi 
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1. Transformacions urbanes i habitatge: iniciatives externes que han creat o 
destruït habitatge (ja sigui des de les Administracions o altres estaments), sovint 
vinculades a modificacions urbanístiques.  
 
2. Mobilitzacions pel dret a l’habitatge: protestes i manifestacions per reivindicar 
habitatges, la millora de les seves condicions o la seva conservació.  
 
3. Accions col·lectives per habitar la ciutat: iniciatives autogestionades amb les 
que la ciutadania es dóna accés a un habitatge. 
 
4. Memòries dels habitatges de la ciutat: records de la forma de vida associada 
a les diferents tipologies d’habitatge durant el segle XX.  
 
5. Lideratges i minoritzacions en relació a l’habitatge: persones i entitats que 
han liderat la lluita pel dret a l’habitatge, especialment aquelles que han sigut 
invisibilitzades (dones, poble gitano, etc.). 
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Pla Director del Parc de l'Oreneta 
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Pla Director del Parc de l'Oreneta 
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Esquema 
 
1- Plantejament metodològic 

 
2- Sistematització de la informació en format SIG (base de dades) 
 
3- Plans per obtenció/contractació de noves dades (estudis del pla geològic i 
geotècnic, pla de cales, etc.) 
 
4- Document de diagnosi global 
 
5- Pla de cocreació i participatiu 
 
6- Document del Pla Director 
 
7- Pla de Gestió i Conservació 
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Pla Director del Parc de l'Oreneta 
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Continguts 
 

 Estudi ambiental 

 Estudi històric i paisatgístic 

 Estudi hidro-geològic 

 Diagnòsi de l’estat de conservació del parc 

 Elaboració d’una base de dades de tota la informació disponible 

 Georeferenciació en una aplicació específica SIG 

 Redacció d’un manual explicatiu per a la futura gestió del parc 

 Estudi dels serveis ecosistèmics/sociomabientals 

 Propostes d’actuacions a realitzar, avaluació de propostes de millora i 

conservació  
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Comissió de Seguiment Porta a Porta 
- novetats i accions de millora 
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Comissió de Seguiment Porta a Porta - novetats i 
accions de millora 
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Objectius 
 
Obj 1- Superar el 60% de recollida selectiva neta, la qual osa correspon a un 70% 
de recollida selectiva bruta 
 
Obj 2- Garantir l’accés a la bonificació prevista en la taxa de residus per ús de la 
FORM 
 
Obj 3- Incrementar la participació i reduir la fuga 
 
Obj 4- Reduir el nombre d’abandonament de residus indiferenciats a la via pública 
 
Obj 5- Posar a la disposició d ela ciutadania eines de comunicació bidireccional, 
una atenció presencial i telemàtica i un servei d’inspecció permanent 
 
Obj 6- Millorar la percepció ciutadana i l’acceptació del model 
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Comissió de Seguiment Porta a Porta - novetats i 
accions de millora 
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Actuacions 
 
Act 1- Activació de l’app ciutadana 
 
Act 2- Posada en marxa d’un servei d’atenció presencial i telemàtica i d’inspecció 
 
Act 3- Realització d’informes de seguiment mensuals 
 
Act 4- Activació del servei de recollida a domicili per persones grans o amb 
mobilitat reduïda 
 
Act 5- Identificació de l’aportació de FORM 
 
Act 6- Identificació de l’aportació de residus d’higiene íntima amb la instal·lació de 
bústies amb control d’accés 
 
Act 7- Implantació d’una recollida comercial de totes les fraccions, excepte el vidre 
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Torn obert de paraules 
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