
Consell Plenari del 
Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi 

Dimecres, 6 de març de 2019 
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Audiència Pública del Districte 
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1 
Aprovació, si escau, de l’acta de la 
sessió ordinària anterior, de 13 de 
desembre de 2018 
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2 
Part informativa 

4 



2.1 
Despatx d’ofici 
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2.1.1 

6 

 Donar compte dels decrets 
d’Alcaldia, de nomenament dels 
nous consellers del Districte, Sr. 
Isaac - Iván Martín Salvà, Sr. 
Lorenzo Sena González i de la Sra. 
Mercè Amat Riera 

 



2.1.2 
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 Restar assabentat de l’aprovació de 
les llicències d’obres majors, d’obres 
menors, d’activitats, comunicats i 
assabentats d’obra i d’activitats, des 
del 4 de desembre de 2018 fins al 19 
de febrer de 2019 

 



2.2 
Informe del regidor del Districte 

 
1.Mobilitat  
2.Sostenibilitat 
3.Espai públic 
4.Prevenció i convivència 
5.Cultura 
6.Accions dirigides a la gent gran i el jovent 
7.Accions de promoció de la salut pública 
8.Estat de les obres  
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2.2.1 
Mobilitat 
 Ampliació de l’àrea verda 

d’estacionament a Sarrià i la 
Bonanova 

 Implantació del nou Bicing 

9 
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 Ampliació de l’àrea verda 
d’estacionament a Sarrià i la 
Bonanova 



Ampliació de l’àrea verda 
d’estacionament a Sarrià –  
la Bonanova  
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S’incorporen a la Zona 14 d’AREA les persones residents als 
carrers compresos entre els de Margenat, Anglí (entre 
Margenat i Terré), Terré, Benedetti, Marquesa de Villalonga, 
Planella (fins a Sant Joan de la Salle), Munner, Esperança i 
Iradier (entre Esperança i Margenat), perquè el veïnat tingui 
prioritat a l’hora d’aparcar.  
 
Les places que es regulen amb aquesta ampliació són places 
verdes (estacionament mixt resident i forà). Per tant, els 
vehicles de les persones no residents a la Zona 14 només es 
podran estacionar un màxim de 2 hores dins de l’horari de 
regulació que indiqui el senyal vertical corresponent. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 
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CALENDARI: 
 
Del 4 al 13 de febrer: presenyalització vertical al carrer amb 
indicació de les dates en què no es podrà aparcar per obres 
de senyalització a cada carrer. 
Del 14 de febrer a l’1 de març: senyalització horitzontal 
(pintura plaça verda a la calçada), senyalització vertical 
(instal·lació dels senyals verticals de regulació), i instal·lació 
de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer. 
Del 18 al 22 de febrer: enviament postal de les targetes 
d’AREA al veïnat. 
4 de març: activació de les zones ampliades de la Zona 14. 
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Ampliació de l’àrea verda 
d’estacionament a Sarrià – la Bonanova  
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 Implantació del nou Bicing 
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Implantació del nou Bicing 
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Al mes de gener ha començat el procés de transició per  
implantar el nou Bicing per als propers deu anys, en el marc 
de l’estratègia del Govern municipal de continuar promovent 
la mobilitat sostenible a la ciutat, potenciant els desplaça-
ments a peu, amb transport públic i amb bicicleta, d’acord 
amb el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018. 
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Implantació del nou Bicing 
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En la primera fase (fins a la 
segona quinzena d’abril) se 
substitueixen les estacions 
actuals per les noves estacions 
del nou Bicing, amb les 
modificacions del sistema 
tecnològic i operatiu. El procés 
de transformació es farà de 
manera gradual, i durant més 
de tres mesos conviuran els dos sistemes. Cada dia es 
canviaran vuit estacions, amb l’objectiu que a mitjan febrer el 
50% de les antigues ja s’hagin modificat. Cada estació tardarà 
entre dos i tres dies a ser substituïda. 
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Implantació del nou Bicing 
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El nou Bicing tindrà 7.000 
bicicletes disponibles, de les 
quals 1.000 seran 
elèctriques. Totes es podran 
agafar i deixar a les 519 
estacions mixtes que 
estaran situades en 
superfície, i entre les quals 
se n’inclouen 95 de nova 
creació. El nou Bicing 
funcionarà 24 hores, els 365 
dies de l’any. 
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2.2.2 
Sostenibilitat 
 Instal·lació de noves plaques 

fotovoltaiques a la seu del Districte 
i a la biblioteca Clarà 
 Marató de l’estalvi energètic 
 Nou punt verd de Sarrià i 1r any del 

Porta a Porta 
 Retirada dels contenidors de la 

plaça de la Tulipa 
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 Instal·lació de noves plaques 
fotovoltaiques a la seu del Districte  
i a la Biblioteca Clarà 
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Instal·lació de noves plaques 
fotovoltaiques a la seu del Districte i a la 
Biblioteca Clarà 

20 

Al final de l’any 2018, dins del Programa d’impuls de generació 
solar que promou l’Agència d’Energia de Barcelona, s’han 
instal·lat dos conjunts de plaques solars fotovoltaiques a les 
cobertes de dos edificis del Districte de  
Sarrià - Sant Gervasi:  
 
• A la seu del Districte, amb una  
    potència de generació de 7,02 kW 
• A la Biblioteca Clarà, amb una  
   potència de generació de 12,5 kW 
 
Han entrat en funcionament aquest 
mes de febrer. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 

20 



Instal·lació de noves plaques fotovoltaiques 
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 Marató de l’estalvi energètic 
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Marató de l’estalvi energètic 
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L’Ajuntament de Barcelona 
participa per segon any 
consecutiu en la Marató 
d’Estalvi Energètic per 
conscienciar sobre la necessitat 
de reduir els consums 
energètics.  
És 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 al projecte E3 per a 
la defensa del dret a l’energia. 23 



Marató de l’estalvi energètic 
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Aigua m3 acumulat Gas m3 acumulat 

Lectura 
inicial 

total 
febrer 
2018 

lectura    
final 
2019 

consum   
m3 

m3   
estalvi 

%  
estalvi 

Lectura 
inicial 

total 
febrer 
2018 

lectura    
final 2019 

consum   
m3 

m3   
estalvi 

%  
estalvi 

3.992 8 4.000 8 0,0 0,00% 63.092 1.100 63.820 728 372 33,82% 

2.335 52 2.376 41 10,8 20,77%             

55.127 1.900 57.048 1.921 -21,0 -1,11% 552.514 28.000 579.352 26.838 1.162 4,15% 

29.640 100 29.746 106 -6,0 -6,00%             

m3 2.060 2.076 -16 -0,79% m3 29.100 27.566 1.534 5,27% 

Electricitat kWh acumulat 

Sarrià-S.Gervasi Lectura 
inicial 

total febrer 
2018 

lectura    
final 2019 consum kWh kWh    

estalvi %  estalvi 

Seu Sarrià-S.Gervasi ADM 937.945 6.400 943.512 5.567 833 13,02% 

Oficines Anglí ADM 794.486 8.400 800.889 6.403 1.997 23,77% 

CEM Can Caralleu ESP 9.038.580 80.800 9.116.091 77.511 3.289 4,07% 

Escola Els Xiprers ESC 910.470 12.400 919.707 9.237 3.163 25,51% 

kWh 108.000 98.718 9.282 8,59% 
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 Nou punt verd de Sarrià i  
1r any del Porta a Porta 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 



Nou punt verd de Sarrià 
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Posada en servei el 20 de febrer i ubicació entre l'aparcament 
de BSM i la vorera del carrer del Cardenal de Sentmenat.  

 Centre de recepció i classificació dels residus particulars que per 
la seva naturalesa no es poden llençar als contenidors de la 
recollida domiciliària, i als quals es dona un tractament específic. 

 Són instal·lacions fixes, amb personal d’atenció al públic, dins la 
trama urbana, i repartides pels diversos barris de la ciutat per 
facilitar-ne l’accés i l’ús als veïns i veïnes. 

 El servei és gratuït i d’ús exclusiu per a particulars. 

 L’horari és de matí i tarda, de dilluns a dissabte, de 8.30 a 14.00  
hores, i de 16.00 a 19.30 hores (tanquen els diumenges i dies festius). 

 L’ús dels punts verds permet millorar el procés de reciclatge i ajuda 
a preservar el medi ambient. 
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Nou punt verd de Sarrià 
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Nou punt verd de Sarrià 
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Quins residus s’hi poden portar? 

Cartutxos de 
tinta i tòners 

Roba Calçat 

Cables 
elèctrics 

Altres aparells 
elèctrics i 
electrònics 

TV i monitors CD i DVD 

Oli de cuina Pneumàtics 
petits 

Càpsules 
de café 
monodosi 

Cintes de 
video i 
cassette 

Ferralla 
domèstica 

Metalls 
diversos 

Residus reutilitzables 

Residus reciclables 

Fluorescents 
i bombetes 

Reactius 

Productes 
comburents 

Filtres vehicles Fitosanitari, 
herbicida i 
pesticida 

Pintures, 
coles i 
vernissos 

Dissolvents 

Àcids Bases Radiografies Envasos 
bruts de 
plàstic 

Envasos 
bruts de 
vidre 

Aerosols i 
esprais 

Bateries de 
cotxe 

Cosmètics Piles Olis motor 

Residus especials 

Paper i cartró 

Altres residus 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 



Nou punt verd de Sarrià 
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 Són instal·lacions netes. 

Els residus es dipositen en 
contenidors segons tipus de 
residus i la freqüència de 
recollida és molt elevada. 

  Són segures. 

Els residus són de procedència 
domèstica i s’emmagatzemen en 
petites quantitats. 

  No produeixen olors. 
En aquests centres no s’admeten  
residus orgànics. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 



1r any del Porta a Porta 
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1r any del Porta a Porta 
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Els principals indicadors del projecte, quan ja gairebé s’ha 
acomplert el primer any de funcionament, són excel·lents: 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 

DEL 19 DE FEBRER DE 2018  
AL 30 DE DESEMBRE DE 2018 ABANS MITJANA PERCENTATGE D'AUGMENT  

O DISMINUCIÓ 
% de recollida selectiva 19% 55,50%   
Orgànica (kg / setmana) 700 6.418 817% 
Recollida selectiva (kg / setmana) 6.980 14.760 111% 
        
Resta (kg / setmana) 30.695 11.736 -62% 
Orgànica (kg / setmana) 700 6.418 817% 
Paper i cartró (kg / setmana) 2.415 2.534 5% 
Reciclables (kg / setmana) 1.932 3.401 76% 
Vidre (kg / setmana) 1.932 2.407 25% 

37.674 26.496 
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 Retirada dels contenidors de la  
plaça de la Tulipa 
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Retirada dels contenidors de la plaça de 
la Tulipa 
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El passat mes de desembre es van retirat els contenidors de 
voluminosos i de restes vegetals de la plaça de la Tulipa del 
nucli de Can Rectoret, que eren objecte d’usos incívics 
d’alguns ciutadans. 
Així mateix, el 2 de gener de 2019 va començar als barris de 
muntanya el sistema de recollida de mobles i trastos vells a 
domicili tots els dimecres, prèvia trucada al 010. 
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2.2.3 
Espai públic 
 Procés de debat de la superilla 

Bonanova 

34 



Procés de debat de la superilla Bonanova 
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L’àrea objecte d’estudi 
comprèn la part sud del 
barri de Sant Gervasi - la 
Bonanova, és a dir,  
la zona delimitada pels 
carrers de Ganduxer, 
passeig de la Bonanova - 
passeig de Sant Gervasi, 
carrer de Balmes i ronda 
del General Mitre. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 
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Procés de debat de la superilla Bonanova 

36 

El Grup Impulsor és l'espai de seguiment i rendició de 
comptes. Es crea a cada territori a l'inici del procés 
participatiu, constituït per un grup de persones o entitats 
representatives del barri, que s'impliquen de forma especial 
amb el projecte, des del disseny fins a l'avaluació.  
 

2a reunió del Grup Impulsor (8/10/2018) 

El Grup Impulsor fa d'enllaç 
entre l'equip tècnic i el veïnat, 
fa el seguiment del programa i 
valida les diferents fases;  
ajuda a definir els espais de 
participació i els resultats dels 
tallers de participació i de 
treball tècnic. 
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Procés de debat de la superilla Bonanova 
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Entitats, comerciants i equipaments convocats al Grup 
Impulsor de Sant Gervasi - la Bonanova: 
 
Associació de Veïns de Sant Gervasi - la Bonanova, 
Barnavasi, Fundació Cardenal Vidal i Barraquer, Centre 
d'Ensenyament Professional Thuya, Escola l'Horitzó, 
Escola Llotja, Mercadona, Caprabo, Plus Fresc, Jespac, 
Pàrquings, Hotel Sant Gervasi, Llar Mossèn Lluís Vidal, 
Convent Religiosas Mercedarias Misioneras, Mercat de 
Sant Gervasi, Centre Cívic Vil·la Florida, Biblioteca Joan 
Maragall, La Salle Bonanova, Residència Tercera Edat 
Sant Gervasi, Serveis Socials de Sant Gervasi, veïnat. 
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Procés de debat de la superilla Bonanova 
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I N F O R M A C I Ó  D E L   P  R  O  C  É  S   W E B  M U N I C I P A L 
 
 

A C C I O N S  D E  P A R T I C I P A C I Ó   A  L ’ E S P A I  P Ú B L I C  

ACCIONS DE PARTICIPACIÓ 
G R U P   I M P U L S O R 

CONSTITUCIÓ  
DEL GRUP  

IMPULSOR,  
PRESENTACIÓ  

DEL 
PROGRAMA  

DE SUPERILLES 

TREBALL 
SOBRE  LA 

PROPOSTA  
DE  PLA 

D’ACCIÓ  
AMB EL GRUP  

IMPULSOR 

SESSIONS DE  
TREBALL SOBRE 
EL  PLA D’ACCIÓ 

AMB  
COL·LECTIUS   I  
INFORMACIÓ 

AL  CONSELL   DE 
BARRI 

JORNADA 
OBERTA   

AL VEÏNAT 
SESSIÓ DE  
RETORN  
AL GRUP  

IMPULSOR 

JORNADA DE  
RETORN    I  

PRESENTACIÓ  
DE  LA PROPOSTA    
DE  PLA D’ACCIÓ  

AL VEÏNAT  I  
COL·LECTIUS 
(CONSELL  DE   

BARRI) 

PRESENTACIÓ 
DEL 

PROGRAMA  
DE  SUPERILLES   
AL  CONSELL 

DE  BARRI 

JUNY JULIOL OCTUBRE 
NOVEMBRE 
DESEMBRE 
GENER 

FEBRER MARÇ 
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Procés de debat de la superilla Bonanova 

39 http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/content/sant-gervasi-de-cassoles 
 
 

 1a Sessió Grup Impulsor àmbit superilles Sant Gervasi de Cassoles, 
26.06.18 

 
 2a Sessió Grup Impulsor àmbit superilles Sant Gervasi de Cassoles, 

08.10.18 
 
 3a Sessió de presentació del Grup Impulsor i comerciants sobre 

comerç, àmbit superilles Sant Gervasi de Cassoles, 27.11.18 
 
 4a Sessió de presentació del Grup Impulsor i equipaments sobre espai 

públic, àmbit superilles Sant Gervasi de Cassoles, 11.12.18 
 
 5a Sessió de presentació de la primera proposta del Pla d’Acció per a 

l’àmbit superilles Sant Gervasi de Cassoles, 22.01.19  
 

 Jornada oberta al veïnat, 25.02.19 
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2.2.4 
Prevenció i convivència 
 Informació sobre el desplegament de 

la policia de barri al Districte 
 

40 



Informació sobre el desplegament de la 
policia de barri al Districte 

41 

El passat 11 de febrer va tenir lloc la 
inauguració del projecte formatiu de 
l’Equip de Policia de Barri (EPB) 
conjunt de l’Eixample i Sarrià – Sant 
Gervasi. Hi va assistir el 
comissionat de Seguretat, Amadeu 
Recasens, el cap de la GUB, Evelio 
Vázquez, el regidor del Districte de 
l’Eixample, Gerardo Pisarello, i el 
conseller del Districte de Sarrià – 
Sant Gervasi Joan Manel del Llano. 
El mes de març s’acabarà la 
implantació amb la incorporació dels 
agents al Districte. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 
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Què és la Policia de Barri? 
 
 És un nou model de treball de la  
    Guàrdia Urbana que implica la  
    creació d’un equip de policies de barri a cada districte, 
    i que té com a objectiu conèixer les entitats, els  
    equipaments i el veïnat de cada barri per anticipar els 
    problemes i detectar-los de manera precoç. 
 
 Cada barri de Barcelona tindrà un referent de la Policia 

de Barri, de manera que la ciutat disposarà de 73 
referents després del desplegament total del pla. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 

Informació sobre el desplegament de la 
policia de barri al Districte 



2.2.5 
Cultura 

43 

 Actes de la biennal Ciutat i Ciència 



Actes de la biennal Ciutat i Ciència 
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La Biennal Ciutat i Ciència és una 
mirada àmplia sobre el coneixement 
científic i la implicació ciutadana.  
Hi col·laboren persones del món 
acadèmic-investigador, educatiu i 
científic de la ciutat, amb l’objectiu 
de reflexionar de manera oberta 
amb tothom que s’hi vulgui acostar. 
La Biennal és a l’abast de tothom 
perquè la ciència forma part de la 
nostra quotidianitat. 
Activitats gratuïtes en més de 60 
equipaments, adreçades a tots els 
públics i amb presència a tots els 
districtes de la ciutat. 

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 
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Xifres Globals 
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Escoles de Barcelona 

Escoles de la resta de 
Catalunya 

ASSISTENTS ASSISTENTS ASSISTENTS ESPAIS 

* Inclou: activitats a les places, a la llera del 
Besòs, a la Barceloneta i als Horts Urbans 

Participació a les activitats 
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Tipologia de les activitats 
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Portes obertes a Horts 
Urbans en diversos 
districtes i activitats en 
places, Fàbrica del 
Sol i Llera del Besòs 

Participació districtes 

48 
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Activitats al Districte de Sarrià – Sant Gervasi: 
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Actes de la biennal Ciutat i Ciència 
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https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/sites/default/files/Ciutat-i-
Ciencia-Programa-A5-web-2p.pdf 
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Actes de la biennal Ciutat i Ciència 
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 DONA, GÈNERE I CIÈNCIA – 6, 13, 20 i 27 de febrer 
 SÈRIE HARMÒNICA – 18  i 25 de febrer 
 EL CREIXEMENT DE LES CIUTATS – 20 de febrer 
 SEGREGACIÓ URBANA – 26 de febrer 
 CULTURÒMICA – 6 de març 

CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA 

COSMOCAIXA  
 Cicle de conferències: EXPOSICIÓ “TÍNTIN I LA LLUNA” 

– febrer i març 
 Exposició: ART MATEMÀTIC – Des del mes de febrer  

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 
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2.2.6 
Accions dirigides a la gent gran i el 
jovent  
 Estat del projecte de Generaccions 
 
 



Estat del projecte Generaccions 
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És una acció comunitària 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 per part dels alumnes de 4t i 6è de 
primària i 2n, 3r i 4t d’ESO de les escoles participants.  

Informe del regidor del Districte - 6 de març de 2019 



Estat del projecte Generaccions 
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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.  Al 
mateix temps, l’alumnat pren consciència de la realitat de la 
gent gran. 
 
El 9 de gener l’equip motor del projecte es va reunir amb les 
residències de gent gran i els centres escolars inscrits, per 
constituir les parelles i acabar de concretar la metodologia 
que s’emprarà. 
  
Finalment s’han constituït 13 parelles (residències-escoles), 
que ja han començat a treballar plegades i a fer ús de 
l’entorn web creat pel projecte. 
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Estat del projecte Generaccions 
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RESIDÈNCIES ESCOLES  
 Casa de les Germanetes de l’Assumpció Dolors Monserdà-Santapau 
 Desert de Sarrià   Padre Damian - Sagrados Corazones 
 Sant Gervasi Residencia  Reial Monestir de Santa Isabel 
     Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 
 Immaculada    Sagrado Corazón 
 Casa Família    Orlandai 
     Reial Monestir de Santa Isabel 
 Ergos     Pia Sarrià  
 Pedralbes Park   Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 
 Natividad de Nuestra Señora  Santa Dorotea 
 Domus VI Bonanova   Costa i Llobera 
 Sagrado Corazón   Sagrat Cor 
 Armonia    Pia Sarrià 
 Sant Ignacio de Loyola   Padre Damian 
 Mas d’Anglí    Costa i Llobera 

Sagrat Cor, Fert, Sant Ignasi i Reial Monestir de Santa Isabel fam visites a 
regularment a residències del Districte. 
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2.2.7 
Accions de promoció de la salut 
pública 
 1a edició de l’Escola de Salut de la 

Gent Gran de Sant Gervasi – la 
Bonanova i el Putxet 

 Nou servei Konsulta*m, d’atenció a 
les necessitats de salut mental per a 
joves i adolescents 
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 1a edició de l’Escola de Salut de la 
Gent Gran de Sant Gervasi – la 
Bonanova i el Putxet 
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La solitud no volguda en les 
persones grans i la necessitat 
de més espais que facin barri 
són algunes de les prioritats 
identificades pel diagnòstic de 
salut comunitària de Sant 
Gervasi - la Bonanova i el 
Putxet publicat l’any passat.  
 
L’Escola de Gent Gran arriba per donar resposta a aquestes 
problemàtiques. L’alumnat gaudirà d’una classe setmanal 
sobre temes d’autocura, salut emocional, tràmits de salut, 
seguretat o recursos interessants del barri per a la gent gran. 

1a edició de l’Escola de Salut de la Gent Gran 
de Sant Gervasi – la Bonanova i el Putxet 
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Adreçat a persones més 
grans de 65 anys de Sant 
Gervasi- la Bonanova i el 
Putxet. 
 
Quan? 
Del 27 de març al 19 de 
juny de 2019, els 
dimecres de 10:30 a 
12:00h. 
 
On? 
Centre Cívic Vil·la Florida 
 

1a edició de l’Escola de Salut de la Gent Gran 
de Sant Gervasi – la Bonanova i el Putxet 

Comissió responsable del projecte: 
• Agència de Salut Pública de Barcelona 
• Centre Serveis Socials Sant Gervasi 
• Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi 
• Associació de Veïns i Amics del Putxet 
• Associació de Veïns Sant Gervasi de Cassoles 
• Grup motor de Salut Comunitària de Sant Gervasi –  
      la Bonanova i el Putxet 
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 Nou servei Konsulta*m, d’atenció a 
les necessitats de salut mental per 
a joves i adolescents 
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Nou servei Konsulta*m, d’atenció a les 
necessitats de salut mental per a joves 
i adolescents 
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Nou servei Konsulta’m 
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2.2.8 
Estat de les obres 
 Obres en marxa 
 Obres acabades 
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ACTUACIONS 
ÍNDEX 

OBRES EN MARXA: 
 
 Carrer de Major de Sarrià 
 Carrer de Saragossa – carrer de Sant Eusebi 
 Enllumenat carrer de Ganduxer 
 Enllumenat de les Escoles Pies 
 Carrer de Ferran Casablancas 
 Parc Font del Racó 
 Remodelació de l’avinguda Príncep d’Astúries 
I  

BERNA 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: C. Major de Sarrià entre pg. Reina  
Elisenda i c. de l’Institut Químic de Sarrià 
 
Superfície estimada: 3.498,0 m2 

 
Cost estimat: 2.592.534,55 € (IVA inclòs) 
 
Inici: novembre 2018 
 
Gestor:  BIMSA 

VIA PÚBLICA                                        2018 - 2019 
CARRER MAJOR DE SARRIÀ – TRAM SUPERIOR  
Entre passeig de la Reina Elisenda de Montcada i carrer de l’Institut 
Químic de Sarrià 
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VIA PÚBLICA                                                   2018 - 2019 
CARRER MAJOR DE SARRIÀ – TRAM SUPERIOR  
Entre passeig de la Reina Elisenda de Montcada i carrer de l’Institut 
Químic de Sarrià 
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VIA PÚBLICA                                  2018 - 2019 
CARRER MAJOR DE SARRIÀ – TRAM SUPERIOR  
Entre pg. de la Reina Elisenda de Montcada i c. de l’Institut Químic 
de Sarrià 
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VIA PÚBLICA                          2018 - 2019 
CARRER MAJOR DE SARRIÀ – TRAM SUPERIOR  
Entre passeig de la Reina Elisenda de Montcada i carrer de l’Institut 
Químic de Sarrià 
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VIA PÚBLICA                                  2018 - 2019 
CARRER MAJOR DE SARRIÀ – TRAM SUPERIOR  
Entre passeig de la Reina Elisenda de Montcada i carrer de l’Institut 
Químic de Sarrià 
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VIA PÚBLICA                                                2018 - 2019 
CARRER MAJOR DE SARRIÀ – TRAM SUPERIOR  
Entre passeig de la Reina Elisenda de Montcada i carrer de l’Institut 
Químic de Sarrià 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: c. Saragossa entre via Augusta i 
                c. Guillem Tell 
    c. Sant Eusebi entre via Augusta  
                i av. Princep d’Astúries  
 
Superfície estimada: 3.819,0 m2 

 
Cost de l’actuació: 1.325.453,00 € (IVA inclòs) 
 
Inici: Gener 2018 
 
Contractista:    RUBATEC 
 
Gestor:   BIMSA 

Informe del regidor del Districte – 6 de març de 2019 
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VIA PÚBLICA               2018-2019 
REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE SARAGOSSA I CARRER DE 
SANT EUSEBI 



VIA PÚBLICA                                2018 - 2019 
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SARAGOSSA I DE SANT 
EUSEBI 
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VIA PÚBLICA                             2018 - 2019 
REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE SARAGOSSA I DE SANT 
EUSEBI 
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VIA PÚBLICA                                2018 - 2019 
ENLLUMENAT CARRER DE GANDUXER 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació: c. Ganduxer per sobre de 
                ronda General Mitre 
 
Inici: Octubre 2018 – Fase 1 
 
Fi: 2019 
 
Contractista: RUBATEC 
 
Gestor: Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
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VIA PÚBLICA                                2018 - 2019 
ENLLUMENAT CARRER DE GANDUXER 
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VIA PÚBLICA                                2018 - 2019 
ENLLUMENAT CARRER DE LES ESCOLES PIES 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació: C. de les Escoles Pies, entre Santa Fe de Nou Mèxic i  
                Alt de Gironella 
Inici: Desembre 2018 
Fi: Març 2019 
Contractista: RUBATEC 
Gestor: BIMSA 

• Fase 1 : Santa Fe de Nou Mèxic – Lázaro Cardenas (Costat Llobregat): 
del 10/12 al 02/01 

• Fase 2: Lázaro Cardenas – Alt de Gironella (costat Llobregat):  
     del 02/01 al 25/01 
• Fase 3: Costat Besòs de la fase 2: Del 28/01 al 22/02 
• Fase 4: Costat Besòs de la fase 1: del 25/02 al 22/03 
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VIA PÚBLICA                                2018 - 2019 
ENLLUMENAT CARRER DE LES ESCOLES PIES 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació:  Plaça Ferran Casablancas 
 
Superfície estimada: 4.726,74 m2 

 
Pressupost estimat: 475.857,02 € (IVA inclòs)
  
Inici: Desembre 2018 
 
Final: Abril 2019 
 
Gestor: Medi ambient i serveis urbans – 
             Ecologia urbana 

ESPAIS VERDS                      2018-2019 
OBRES DE MILLORA DE LA PLAÇA FERRAN CASABLANCAS 
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ESPAIS VERDS                       2018-2019 
OBRES DE MILLORA DE LA PLAÇA FERRAN CASABLANCAS 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: Av. Tibidabo, 72 
 
Superfície estimada: 1,245 Ha  
 
Pressupost estimat:499.916,76 € (IVA inclòs)
  
Inici: Febrer 2019 
 
Final:  Juny 2019  
 
Gestor: Medi ambient i serveis urbans – 
             Ecologia urbana 

ESPAIS VERDS                                2019 
OBRES DE MILLORA DEL PARC FONT DEL RACÓ   
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ESPAIS VERDS                      2018-2019 
OBRES DE MILLORA DEL PARC FONT DEL RACÓ   
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VIA PÚBLICA                                 2019 
REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA DEL PRÍNCEP D’ASTÚRIES 

DADES GENERALS: 
 
Ubicació: Av. Príncep d’Astúries, entre  
                pl. Lesseps i via Augusta 
 
Superfície estimada: 14.000,0 m2 

 
Cost actuació: 4.298.851,18 € (IVA inclòs) 
 
Inici:  Març 2018 
 
Fi:  Març 2019 
 
Gestor:  BIMSA 

Informe del regidor del Districte –  6 de març 2019 
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Av. PRÍNCEP D’ASTURIES  
PROPOSTA TRAM NÚM. 50-51 

Av. PRÍNCEP D’ASTURIES  
PROPOSTA TRAM NÚM. 23-24 

C. PRÍNCEP D’ASTURIES  
PROPOSTA TRAM NÚM. 5-2 
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VIA PÚBLICA                                 2019 
REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA DEL PRÍNCEP D’ASTÚRIES 
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VIA PÚBLICA                                 2019 
REMODELACIÓ DE L’AVINGUDA DEL PRÍNCEP D’ASTÚRIES 
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ACTUACIONS 
ÍNDEX 
 

OBRES ACABADES: 
 
 Nou Punt Verd al carrer de Cardenal de Sentmenat 
 Nou ascensor a l’estació de Sarrià dels FGC + cruïlla del carrer de 

l’Hort de la Vila amb via Augusta 
 Cruïlla i pavimentació dels carrers de Marmellà i Roca i Batlle –  
     carrer de Solanés BERNA 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: C. Cardenal de Sentmenat.  
                Sortida BSM  
 
Superfície actuació: 284,60 m2  
 
Cost actuació estimat: 43.923,78 € (IVA inclòs)      
                     (38.194,59 € + DO + CSS) 
 
Repercussió: 177,48 €/m2 
 
Duració obres estimada: 4 setmanes 
 
Gestor: Districte 

VIA PÚBLICA                                                                                    2019 
NOU PUNT VERD AL CARRER CARDENAL DE SENTMENAT 
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VIA PÚBLICA  
NOU PUNT VERD AL  
CARRER DE CARDENAL 
DE SENTMENAT 

Informe del regidor del Districte –  6 de març 2019 

88 



VIA PÚBLICA  
NOU PUNT VERD AL CARRER  
DE CARDENAL DE SENTMENAT 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: C. Hort de la Vila cruïlla  amb  
                 via Augusta 
 
Cost actuació estimat: 707.862,40 € (IVA inclòs) 
 
Duració obres estimada: 23 setmanes 
 
Gestor:  FGC 

VIA PÚBLICA                                   2019 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU ASCENSOR PER ACCEDIR A L’ESTACIÓ 
DE SARRIÀ DELS FGC 

Informe del regidor del Districte –  6 de març 2019 
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VIA PÚBLICA                                   2019 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU ASCENSOR PER ACCEDIR A L’ESTACIÓ 
DE SARRIÀ DELS FGC 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: C. Hort de la Vila cruïlla amb  
                via Augusta 
 
Superfície estimada: 108,50 m2  
 
Cost Actuació estimat: 45.989,20 € (IVA inclòs) 
                                          (39.990,61€+DO+CSS) 
 
Repercussió: 423,86 €/m2 

 
Duració obres estimada: 2 setmanes 
 
Gestor: Districte 

VIA PÚBLICA                                   2019 
ADEQUACIÓ DE LA CRUÏLLA HORT DE LA VILA - VIA AUGUSTA 
(BANDA BESÒS) 
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VIA PÚBLICA                                   2019 
ADEQUACIÓ DE LA CRUÏLLA C. HORT DE LA VILA I VIA AUGUSTA 
(BANDA BESOS) 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: C. Marmellà cantonada amb  
                c. Roca i Batlle 
 
Superfície estimada: 370,0 m2  
 
Cost Actuació estimat: 109.515,37 € (iva inclòs) 
 
Repercussió: 295,99 €/m2 

 
Duració obres estimada: 5 setmanes  
 
Gestor: Districte 

VIA PÚBLICA                  2019 
ADEQUACIÓ DEL CREUAMENT DEFINIT PELS CARRERS DE 
MARMELLÀ I ROCA I BATLLE 
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VIA PÚBLICA                                  2019 
ADEQUACIÓ DEL CREUAMENT DEFINIT PELS CARRERS DE 
MARMELLÀ I ROCA I BATLLE 
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VIA PÚBLICA                                   2019 
ADEQUACIÓ DEL CREUAMENT DEFINIT PELS CARRERS DE 
MARMELLÀ I ROCA I BATLLE 
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DADES GENERALS: 
 
Ubicació: Carrers Marmellà, Roca i Batlle (entre Marmellà i Solanès) i 
                Solanès 
 
Superfície estimada: 1.572 m2 

 
Duració obres estimada: 10 dies 
 
Inici: 10/12/2018 
 
Fi:    19/12/2018  
 
Contractista: Acsa-Sorigué 
 
Gestor: Espai Urbà 

VIA PÚBLICA                  2019 
PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS MARMELLÀ, ROCA I BATLLE 
(ENTRE MARMELLÀ I SOLANÈS) I SOLANÈS 
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VIA PÚBLICA                  2019 
PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS MARMELLÀ, ROCA I BATLLE I 
SOLANÈS 
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3 
Part decisòria: informes i proposicions 
dels grups polítics del Consell 
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3.1 
APROVAR les propostes de medalles 
d’honor de Barcelona 2019 a proposta 
del Consell del Districte 

100 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 

Medalla d’Honor de la Ciutat 
Jordi Llorach i Cendra 

 Veí del barri de Galvany des de fa més de 40 anys.   

 Jubilat. 

 Vicepresident del consell de barri de Galvany des de 

l’any 2012 fins al novembre de 2016. 
 
Sempre ha participat activament per millorar el barri, i 
ha col·laborat molt estretament amb el Districte. 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 

Medalla d’Honor de la Ciutat 
L’Alberg INOUT és un alllotjament de joventut situat al 
Parc Natural de Collserola, i pertany a una organització 
no lucrativa que té com a missió la integració laboral de 
persones amb discapacitat, les quals formen la plantilla 
de professionals que hi treballen.  
 
Utilitzen energies netes; a partir d’una caldera de 
biomasa escalfen l’aigua i fan funcionar la calefacció, 
minimitzen els consums elèctrics amb els Led, i 
reutilitzen el mobiliari que altres no volen. Per això 
l’INOUT Hostel és verd i original. 
 



3.2 
APROVAR la medalla de la Dona 2019 
a proposta del Consell de les Dones 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 

Medalla de la Dona del Districte 2019  
 Es van presentar 4 candidatures. 
 La candidatura es va aprovar desprès de la reunió 

del Consell de la Dona del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi el passat 4 de febrer, telemàticament, en 
primera a votació, per 8 vots a favor.  

 Els altres 3 vots van ser per a les altres candidatures    
    finalistes. 
 La candidatura la va presentar Dones FEM i la 

Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de 
Dones. 

 El guardó està previst que es lliuri el 24 d’abril de 2019. 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 

Montserrat Puig i Mollet 
 Ha treballat durant molts anys al Districte de Sarrià – 

Sant Gervasi en l’àmbit radiofònic. 
 Va estudiar a l'escola Vedruna de Terrassa, i 

posteriorment va cursar els 3 anys de Treball Social a  
    l'Escola de Sabadell, mancomunada amb Terrassa   
    (1966-1969).  
 L’avala la seva trajectòria feminista, compromesa sempre 

amb els drets de les dones des de la professió, i ha 
contribuït, amb diversos escrits i publicacions, a difondre 
la mirada de gènere.  

Medalla de la Dona del  
Districte 2019  



3.3 
INFORMAR el Pla especial urbanístic 
per a la regulació de l’equipament 
situat al carrer dels Reis Catòlics, 2 
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Pla especial urbanístic per a la regulació 
de l’equipament situat al carrer dels Reis 
Catòlics, 2 
 
Iniciativa pública: Ajuntament de Barcelona. 
 
Àmbits: l’àmbit del present planejament està delimitat pel 
carrer dels Reis Catòlics, a l’oest, i per la carretera de 
l’Església, a l’est. La forma triangular de punta escapçada que 
dibuixa l’àmbit, llinda per la part nord amb habitatges adossats 
i una zona verda. La superfície de l’àmbit de planejament és de 
591 m2. 
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Proposta: el projecte redactat per rehabilitar l’antic edifici del 
Mercat de Vallvidrera es basa a convertir-lo en un espai creatiu 
d’intercanvi entre entitats i veïnat. La proposta que planteja el 
projecte executiu consisteix a  remodelar tot l’interior de l’antic 
mercat (planta baixa), i a rehabilitar tot l’envolupant exterior, és 
a dir, de les façanes i cobertes. 
 
 Tipus d’equipament: conservar l’equipament cultural i, 
alhora, mantenir també el CAP. Es proposa, doncs, que el 
tipus d’equipament sigui cultural, sanitari i assistencial. 
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Qualificació: es manté la qualificació de sistema 
d’equipaments comunitaris i dotacionals de caràcter local  
que té actualment l’àmbit (Clau 7a). 
 
Quadre de superfícies:  
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Part decisòria - 6 de març de 2019 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 
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Part decisòria - 6 de març de 2019 
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3.4 
INFORMAR el Pla especial integral i de 
millora urbana per a l’ordenació de la 
parcel·la amb front als carrers 
Bonaplata, 44-52 i Fontcoberta, 16-24 
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Ubicació: carrers de Bonaplata, 44-52, i de Fontcoberta, 16-24 

Qualificació urbanística:  13b (p). Casa Raventós (catalogada 

nivell C) 

Titularitat: privada. Promotor: BIGDAL 5000 SL 

Superfície de la parcel·la: 2.358,87 m2 

Nombre de plantes: PB + 3 

Tipus d’ordenació: volumetria específica 

Pla especial integral i de millora urbana per 
a l’ordenació de la parcel·la amb front als 
carrers de Bonaplata, 44-52, i de 
Fontcoberta, 16-24 
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Sostre màxim proposat:  4.855,35 m2st (menor del que 

permet el planejament vigent de 5.452,54 m2st), dels quals: 

- Casa Raventós: 1.065,55 m2st 

- Nova edificació: 3.789,80 m2st 

 
Objecte 
 
1. Fer compatible la conservació del volum i les façanes de 

la Casa Raventós amb la materialització de l’edificabilitat 
que deriva de la qualificació de la parcel·la. 
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2. Els criteris bàsics aplicats a la solució proposada són  
    els següents: 
 

- Preservació, rehabilitació i posta en valor del volum i les 
façanes de la Casa Raventós. 
 

- Definició d'un espai obert enjardinat entorn de l'edifici 
catalogat. 
 

- Segellat de tres de les quatre mitgeres que flanquegen 
el solar, amb noves edificacions. 

 
- Limitació de l'extensió de l'edificació sota rasant, per 

preservar els arbres més desenvolupats, davant la 
façana principal de la Casa Raventós. 
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                EMPLAÇAMENT 
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       QUALIFICACIONS Part decisòria - 6 de març de 2019 
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        ESTAT ACTUAL 
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                                  PROPOSTA Part decisòria - 6 de març de 2019 
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       PROPOSTA ALÇATS  
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                            SUPERPOSICIÓ ACTUAL I  
                                                                                                                              PROPOSTA 
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3.5 
INFORMAR el Pla especial urbanístic 
regulador per a la construcció d’una 
residència geriàtrica assistida i centre 
de dia en la finca ubicada al carrer 
Monegal, 1  
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Pla especial urbanístic regulador per a la 
construcció d’una residència geriàtrica 
assistida i centre de dia a la finca ubicada 
al carrer de Monegal, 1 
Ubicació: c. Monegal, 1. Illa delimitada pels carrers de 

Monegal, Cadis i Manacor, al barri del Putxet 

Qualificació urbanística: 7a. Sistema d’equipaments i 

dotacions actuals 

Titularitat: privada. Promotor: Torre del Putxet SL / FIATC 

Superfície de la parcel·la: 3.776,86 m2 

Nombre de plantes: PB + 2 
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Ocupació: 40% 

Tipus d’ordenació: volumetria específica de configuració 

flexible 

Superfície màxim sostre: 4.837,44 m2  

Alçada reguladora màxima: 11,5 m2 

 

Objecte: 
 
1. Establir els paràmetres d’ordenació d’una nova edificació 

que permeti destinar-la a l’ús de residència geriàtrica 
assistida i centre de dia en la parcel·la que ens ocupa. 
Aquesta parcel·la ja té reconegut l’ús sanitari assistencial 
per la clínica que hi havia. 
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2. La proposta s’efectua en una parcel·la que ja es troba 
qualificada d’equipament i que té reconegut l’ús sanitari 
assistencial. Per aquest motiu, el pla no ha d’establir ni 
modificar el tipus d’equipament, que es manté tenint en 
compte l’ús de residència geriàtrica a què es vol destinar 
l’àmbit del pla. 

 
3. La proposta de nova edificació s’adequa a l’entorn i suposa 
una millora ambiental respecte de la situació actual. La nova 
ordenació proposa una edificació unitària, de menys alçada, 
amb menys ocupació, i una superfície de sostre més reduïda 
que l’edificació existent. 
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                                                                                                                                                                                           EMPLAÇAMENT Part decisòria - 6 de març de 2019 
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                                                                                                                                                                                   EDIFICACIÓ Part decisòria - 6 de març de 2019 
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      QUALIFICACIONS Part decisòria - 6 de març de 2019 
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       ÀMBIT Part decisòria - 6 de març de 2019 
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      PROPOSTA  ALÇATS  Part decisòria - 6 de març de 2019 
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      PROPOSTA SECCIONS  Part decisòria - 6 de març de 2019 
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       IMATGE VIRTUAL Part decisòria - 6 de març de 2019 



3.6 
Proposicions/declaracions de grup 
dels grups polítics del Consell 
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3.6.1 
Proposició del grup d’ERC 
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3.6.2 
Proposició del grup del PPC 
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3.6.3 
Proposició del grup de CS 
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3.6.4 
Proposició del grup Demòcrata 
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4 
Part d’impuls i control 
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4.1 Precs 
4.2 Preguntes 
4.3 Seguiment de proposicions/precs 



www.ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi 
 

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