
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

ACTA 
 
CONSELL DE BARRI DE SARRIÀ 
Data:   8 de novembre del 2018 
Lloc:    C.C. de Sarrià 
Hora:   18/:30 h 
 
 
Taula  
 
Vicepresidenta:   Eva Ceano 
Conseller de barri             Joan Manel del Llano 
Adjunta al Regidor      Inés Garriga 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Informació nou reglament  participació 

2. Retorn dels temes pendents d’altres Consells 

3. Convivència amb gossos a l’espai públic 
4. Debat sobre contaminació atmosfèrica i salut 
5. Precs i preguntes 

 
 
Acords arribats  
 

1.  
a. Informació sobre els fulls enviats junt amb la convocatòria i entregats al 

inici del Consell 
b. El full per fer consultes, es recull al quart d’hora de l’inici del Consell. 
c. S’informa que es realitzarà un acta amb els acords presos durant el 

Consell 
 

2.  S’informa de tots els temes pendents del Consell anterior i s’arriba a l’acord de 
que tres dels punts parlats, no es poden acabar de resoldre. 

 
a. Si es posarà una pista de monopatí al parc i on. 
b. El pressupost per a la biblioteca, que provablement sigui per el proper any 

2019. 
c. Obres al carrer Vives i Tuto. 
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3. El Conseller Joan Manel del Llano, informa que hi ha un nou reglament sobre 
tinença de gossos i que l’anterior està en moratòria. 

a. S’implementaran zones d’usos compartits (ZUC) on en diferents horaris 
els gossos i els veïns compartiran espai. 

b. El ZUC de Sarrià estarà situat als Jardins  Joan Vinyoli 
 

4. El Jordi Ramírez, tècnic d’Ecologia urbana, explica els nivells de NO2 i PM10 de 
Barcelona i en concret del Districte. S’acorda que es penjarà a la web del 

districte la presentació d’aquest punt (https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-
santgervasi/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri) i  apuntem les mesures de 

govern, ja que calen mesures estructurals a la ciutat de prevenció de la 
contaminació perquè es superen de manera constant els nivells de NO2 i PM10 

però en canvi hi ha pocs episodis a l’any amb pics molt elevats de contaminació. 
 

Mesures de ciutat i metropolitanes en marxa 
 

- Constitució de la Taula contra la Contaminació de l’Aire de Barcelona (novembre 2015) 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/taula-contra-la-
contaminacio 

- Definició del Pla de Millora de la Qualitat de l’aire a Barcelona (2015-2018) 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-
productiva-i-resilient/pla-de-qualitat-de-l-aire-de-bcn 

- Definició del Pla Clima (2018) 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/energia-i-canvi-
climatic/pla-clima 

 
Transport públic 
- Integració en una zona tarifària de la zona 1 i 2 per al transport públic (a partir de l’1 de 

gener del 2019) 
- Millora de l’oferta del transport públic (finalització de la implantació de la nova xarxa de 

bus, renovació i increment de la flota d’autobusos) 
- Targeta verda ambiental 

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/targeta-t-
verda/6546634/11696 
 

Espai urbà 
- Augment de l’arbrat i els espais verds a la ciutat  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-
biodiversitat/pla-verd-i-la-biodiversitat 

- Extensió del programa de superilles i altres actuacions de pacificació dels carrers 
- Millora de la infraestructura per la mobilitat en bicicleta (nous carrils bici i implantació 

del nou Bicing -2019-) 
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http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca 
- Extensió de les zones d’aparcament regulat en aquells àmbits que encara no ho estan 
- Renovació de la flota dels diferents serveis municipals (Guàrdia Urbana, B:SM, Neteja...) 

 
Mesures fetes, en marxa o en previsió a Sarrià  
 

Àmbit escolar 
- Acord amb les escoles per reordenar les zones d’encotxament i desencotxament dels 

autobusos escolars arran de la implantació de les noves línies de la nova xarxa de bus. 
- Actuacions per a crear entorns segurs i facilitar la mobilitat a peu de l’alumnat (actuació 

al carrer Torras i Bages i redacció de l’avantprojecte del carrer dels Esports)  
- Extensió del projecte Kango 
- Re urbanització del carrer Cardenal Sentmenat 
- Inici de la re urbanització del tram superior del carrer Major de Sarrià  

 
Transport públic 
- Integració en una zona tarifària de la zona 1 i 2 per al transport públic (a partir de l’1 de 

gener del 2019) 
- Millora de l’oferta del transport públic (finalització de la implantació de la nova xarxa de 

bus, renovació i increment de la flota d’autobusos) 
- Extensió de la zona 14 d’estacionament regulat a la part alta de Sarrià (inicis 2019) 
- Implantació del nou Bicing (inicis 2019)  
- Semaforitzacions als carrers Sant Joan Bosco, Castellnou-Vergós, passeig de Reina 

Elisenda. 
- Celebració del Dia sense Cotxes 
- Implantació del projecte de recollida selectiva de brossa Porta a Porta” 

 
 

5. Els veïns expressen les següents queixes o peticions, que es remetran als 
departaments municipals corresponents: 

a. Les persones que recullen les defecacions dels gossos on han de tirar la 
bossa? A les papereres? Creu que es higiènic? 

b. Quines actuacions s’estan fent respecte els porcs senglars que hi ha al 
barri ? 

c. Informació sobre la circulació i enllumenat públic, el talús i voreres de 
Cardenal Vives i Tuto. 

d. Es farà l’arranjament del carrer pare Miquel de Sarrià quan es faci Major 
de Sarrià? 

e. Què passarà amb la “barraca en ruïnes” del carrer Hort de la Vila, desprès 
de la construcció del bloc de la Llave de Oro? 

f. Consulta sobre places de pàrquing a la zona verda 
g. La qualitat sobre la informació donada en el punt 2 del Consell i 

aclariment a la resposta associada a aquest punt. 

http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

h. Volen que s’aportin més dades concretes en les respostes a les 
preguntes a contestar 

i. Quin projecte tenen sobre les casetes de l’Hort de la Vila , quina tipologia 
de joves volen que hi vagin i el model de gestió d’aquestes 

j. Estan segurs que podran licitar les obres de la biblioteca abans de maig 
del 2019? 

k. Poden definir tipologia i característiques del punt verd de Gardenyes? 
l. Han negociat amb l’empresa llave de Oro per alliberar espai pel barri? 
m. La consulta del Sr. Joan Martí no es llegeix degut a que es veí d’un altre 

barri, al final de la sessió un cop finalitzat el Consell se’l informa del barri 
que li pertoca i igualment es recull la seva consulta i se li donarà resposta. 

 
A les 20.30 es dona per finalitzat el Consell i s’agraeix l’assistència als participants. 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 


