
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Direcció de Serveis a les persones  
i al Territori 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

Consell de barri Sant Gervasi La Bonanova 
Data i lloc 20/11/2019  al C.C. de Vil.la Florida c/ Muntaner, 544 

 

ASSISTENTS 
Taula  

Regidor – Albert Batlle 

Consellers del Districte – Llorenç Sena 

Vice-presidenta del Consell – Salvador Albuixech 

Nombre total d’assistents 
51 

Nombre aproximat per gènere 
Dones.... 32 
Homes....19 

 
Ordre del dia 

1. Informació del funcionament de la renovació /revocació dels membres de la comissió de seguiment. 

2. Informar de la renovació /revocació de la vicepresidència del Consell de Barri 

3. Informar de l’entrada en servei i funcionalitats de la plataforma Decidim BCN. 

4. La seguretat viaria de la gent gran al barri i presentació d’exemples de punts negres (Pl. Joaquim Folguera 

amb Rubinstein, l’Av. del Tibidabo i els passos de vianants de les zones escolars, i la cruïlla de Mitre amb 

Sant Gervasi de Cassoles. 

5. Precs i preguntes 

 

Resum dels acords 

El Regidor del Districte dona la benvinguda i passa la paraula al conseller del Dte.  

1) El conseller del barri Llorenç Sena fa la lectura dels membres de la comissió de seguiment, i es confirmen 

els membres, i comenta que s’hi ha alguna persona interessada ho faci saber al tècnic de barri. 

2) Presentació de la candidatura del Sr. Joan Sancho a la vicepresidència, després el conseller pregunta que 

s’hi ha altre persona interessada. El Sr. Joan Gibernau també es presenta i fa una presentació de la seva 

candidatura. S’acorda que es podran presentar d’altres persones que vulguin optar a la vicepresidència a 

través de la plataforma decidim. 

3) La tècnica de participació, fa la presentació de la plataforma Decidim BCN, n’explica la seva funcionalitat, 

quines consultes es podran fer així com presentar les candidatures.  

L’actual vicepresident, Sr. Salvador Albuixec, malgrat encara segueixi ell en la funció, fins al nomenament 

del nou vicepresident, fa el seu acomiadament.    

El conseller de barri informa del procés del PAD, així com del seu calendari. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4) Es presenta per part de l’Ass. de veïns de Sant Gervasi, el punt 4 de l’ordre del dia: Els punts que volen 

il·lustrar i que consideren prioritaris, i que afecten a la seguretat són: 

4.1- La vorera del c. Balmes/ Buscarons amb la Pl. Joaquim Folguera    
4.2- El passos de vianants de l’Av. del Tibidabo, donat les escoles que hi ha.  
4.3- El creuament de la Rda. Gral. Mitre amb Sant Gervasi de Cassoles. 
4.4- El gir del c. de Balmes amb el c. de Bertran 

El conseller dona resposta de la situació de cada un d’aquests punts.  
 
      5)     Les preguntes que es formulen en el darrer punt de l’ordre del dia són:  
 

 Sobre l’arranjament de l’Av del Tibidabo 

 Sol·licitud d’una parada de l’autobús 123 a la zona de Quatre camins sortida de la Salle.  

 Demanda d’instal·lació de fibra òptica per part de l’operadora 

 Al Ptge. De Maluquer amb Folgueroles, hi ha moltes persones treballant al terrat i molta 

maquinària(extractors, sortides de fums etc). 

 El tram del carrer de Lleó XIII està en malt estat 

 Els bars i restaurants del carrer del c. Mandri, tancant més tard de l’hora autoritzada 

 La Pl. de Ferran Casablancas falta finalitzar, el llac i una zona que està delimitada per tanques.   

 
 

 


