Districte Sarrià-Sant Gervasi
Pl. Consell de la Vila
08017 Barcelona

Consell de barri
Data i lloc

Sarrià
13 /novembre/ 2019

al C.C. Casa Orlandai c/ Jaume Piquet, 23

ASSISTENTS
Taula
President – Albert Batlle
Vice-presidenta del Consell – Eva Ceano-Vivas
Conseller del Districte –Llorenç Sena
Nombre total d’assistents
48
Nombre aproximat per gènere
Dones.... 22
Homes....26

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Renovació i ratificació de la vicepresidència
Renovació i ratificació de la comissió de seguiment
Proposta a nous membres de la ciutadania per entrar a la comissió de seguiment
Informació sobre el DECIDIM i el calendari del PAD
Presentació dels Consell Sectorials del Districte i com poder participar en ells
Les entitats: Què volem pel barri?
Precs i preguntes

Resum dels acords
1. El Conseller del districte Llorenç Sena, fa la presentació de la taula i informa de com serà la ratificació de la
vicepresidència. Presenta a validació la continuïtat de la vicepresidenta, Eva Ceano-Vivas (presidenta de
l’Associació de Veïns de Sarrià). Es demana si tothom hi està d’acord o si alguna persona vol presentar
candidatura.Com no hi ha noves candidatures es procedeix a votar (a mà alçada). S’ha d’aprovar per 2/3
parts dels votants a favor. Es ratifica la vicepresidència per 22 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
2. Es llegeix en veu alta, la llista d’entitats i persones representants a la comissió de seguiment per a la seva
ratificació. Seguidament es ratifica la comissió existent i es procedeix a votar a ma alçada. S’ha d’aprovar
per 2/3 parts dels votants a favor. Es ratifica la comissió de seguiment per 21 vots a favor, 0 en contra i 0
abstencions.
3. Es comenta que hi ha dos entitats que volen formar part de la comissió i un particular, els informen que al
finalitzar el Consell donin les seves dades a la tècnica referent del barri i els enviaran un correu amb la
informació de com presentar les candidatures. En el proper Consell es ratificaran com a membres de la
comissió
4. .La tècnica de participació explica la plataforma Decidim, com s’han d’entrar les candidatures per a la
comissió de seguiment i per a que servirà la plataforma., s’informa del calendari PAD amb la següent
diapositiva

5. S’informa dels Consells sectorials existents al Districte amb el següent power-point:
\\Nas_dept\dept\SARRIA\QUOTA\DSPT\A100 GOVERN\A173 PARTICIPACIO\A190 Organs participacio\A195
Consells participacio\C Sarria\2019\20191113\ConsellsSectorials.pdf
6. Les entitats presenten les demandes que volen pel barri i que recolliran per presentar a Regidoria per a
tenir-ho present per el proper PAD
 AV.PEDRALBES
o Pacificar el tràfic del c/ Cardenal Vives i Tutor i treure el talús.
o Ampliar les voreres del c/ Dominguez i Miralles
o Augmentar la zona verda de la pl. Jaume II
o Hi ha al barri un local de 800m2 que voldrien que fos un espai de noves tecnologies per a les
16 escoles del terriotri.
o Millorar l’enllumenat de Can Ponsic
 AV SARRIÀ
o Quan serà l’inici d’obres de la biblioteca
o Com serà la rehabilitació dels edificis de l’hort de la Vila si serà un equipament per a joves
o Voldrien que Major de Sarrià estès més pacificat, tancant el pas al carrer Negrevernís
o Recuperació de Can Ponsic per a les entitats
o Es demana l’us públic de la Porta de Sarrià.
o Fer una pista d’skate al barri
o Poder fer seguiment a les mesures de mobilitat



LA SARRIANENCA
o Es una plataforma formada per a 15 entitats de Sarrià que demanen un local per a fer les
seves activitats i demanen que l’Ajuntament es miri el local que hi ha al c/ Sagrat Cor.
 ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT VICENÇ
o Voldrien que s’acabés de fer el cens del patrimoni del barri
o Demanar a les associacions i entitats del districte que s’adhereixin al Codi ètic
o Fer un conveni d’infraestructures per les entitats del barri
o Manifestar entre tots el rebuig a la suspensió per part del Tribunal Superior de justícia de
Catalunya del reglament de participació.
o Refer la consulta sobre el monopoli de l’aigua.
 ASS. CULTURAL CASA ORLANDAI
o Seguiment de les casetes del carrer Hort de la Vila per fer un Casal de joves
o Recolzament a la Casa Buenos Aires per a que sigui un espai de gestió comunitari
o Preocupació per a les últimes accions feixistes al teatre de sàrria, les cassetes de l’hort de la
vila i la pl. Artós. Aquest últim espai el voldrien tornar a recuperar pel barri.
7. Les preguntes que es llegeixen en l’últim punt tenen a veure amb:
 la finca de Reventós es respon que el promotor a retirat el projecte i el Districte està esperant el nou
projecte informant al veïnat quan correspongui.
 Estat del projecte de la biblioteca, el regidor respon que s’ha d’esperar a fer el PAD i l’aprovació dels
pressupostos , però que serà un dels projectes que s’iniciarà en aquest mandat.
 Preocupació pel trànsit privat en horari escolar; es respon que es tornarà a fer xerrades amb les
escoles per conscienciar de la utilització del transport públic.
 Preocupació pel transit en contra direcció de cotxes a la part de dalt de Major de Sarrià i actes incívics¸
es respon que ja s’ha obert al trànsit i sols queda per plantar l’arbrat que es farà en la temporada que
parcs i jardins trobi oportú.
 Es demana que es comprovi l’estat de deteriorament de l’escola Taber; es respon que es una propietat
privada
 Mesures de llicencies per a terrasses de bar al barri; es respon que es consultarà i es tindrà en compte
fer actuacions pel silenci.
 La problemàtica dels porcs senglars que cada cop són més nombrosos; es respon que es prenen totes
les solucions per rebaixar el creixement, però que el veïnat també ha de responsabilitzar-se en no
donar menjar, i prendre algunes mesures per a que no entrin als jardins particulars.

El Consell finalitza a les 20:10 amb l’agraïment per part de la vicepresidència per la presencia de les veïnes i veïns.

