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CONSELL DE BARRI DE SARRIA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 
Data: 20/04/2021 Hora: 18:30 
Lloc: Sala de Plens del Districte de Sarrià-Sant Gervasi  
Retransmissió en streaming: https://www.youtube.com/watch?v=b3F_jmR2gRw 
 
Persones assistents 

Presidència: Sr. Albert Batlle 
Vice-presidència: Sra. Eva Ceano-Vivas 
Conseller/a: Sr. Llorenç Sena 
 
Altres representants polítics: 4 
 
Tècnics o tècniques  municipals:  6 
 
Assistents: 
Nombre d’assistents en el moment de màxima assistència:  
Nombre d’assistents per gènere 

Dones: 
Homes: 

 
Ordre del dia 

1. Presentació i aprovació de l’agenda sostenible de Sarrià 2030 a càrrec de l’Associació de 
veïns de Sarrià 

2. Fase actual dels pressupostos participatius i presentació dels projectes a càrrec dels seus 
promotors. 

3. Precs i preguntes. 
 

Resum 
 

1) Es fa presentació de l’agenda sostenible Sarrià 2030 per part de la Sra. Eva Ceano-

Vivas. Informa de com s’ha creat el projecte, els suports que han tingut com 

associació, quin mètode han utilitzat per portar a terme la creació de l’agenda 

sostenible. 

Presenta els resultats de l’enquesta que es va enviar al veïnat i de la que van 
respondre un total de 119 persones. 
Es presenta amb power-point que s’acorda es trobarà penjat a la pàgina web de 
l’associació i al Decidim. 
 

2) El Conseller Llorenç Sena informa dels pressupostos participatius, en quin moment 

ens troben del procés, al consell es presentaran 3 dels projectes aprovats però que 

encara estan en procés de concreció fins el 7 de maig i a partir del 10 de juny fins el 

20 del mateix mes es faran les votacions finals. 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Db3F_jmR2gRw&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3n3NijI3tDxZ_Eds8pHPET


 
 
 
 
 
 
 
 

Es passa a explicar els projectes aprovats al barri de Sarrià. 

• Re pacificació del casc antic. 

• Hort de Sarrià-Santa Eulalia 

• Xarxa de camins escolars. 

 
Precs i peguntes  / Torn obert de paraules  
Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents demandes 
i/o suggeriments, que es remetran als departaments municipals corresponents: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Mobilitat 

El problema que tenen l’AFA de l’Escola 
Taber per portar als nens a l’escola, ja que no 
poden encotxar i desencotxar a la seva 
escola. 

Es respon que els tècnics ja estan treballant 
amb l’escola totes les dificultats que puguin 
tenir. 

Temes generals 

Al c. Osi, 29 hi ha un pàrquing privat que 
utilitzen 40 veïns dels edificis del voltant, ara 
el propietari els fa fora, ja que vol llogar-ho a 
una empresa de cotxes de lloguer , això pot 
comportar un empitjorament del medi 
ambient degut a: 
Primer, que els veïns que utilitzaven aquest 
espai ara no tenen on deixar el seu cotxe i 
tenen que deixar-lo al carrer donant més 
voltes i conduint més estona  i segon, que els 
cotxes de lloguer entraran i sortiran molt més 
sovint d’aquest espai produint més 
contaminació 

Es recull la preocupació però al ser un espai 
privat , l’ajuntament no pot fer gaire cosa a 
part de mirar si tenen llicencia d’activitats 
per fer aquest canvi de negoci. 

 


