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Presentació
Katy Carreras-Moysi, Regidora del Districte de Sarrià-Sant Gervasi



Durant l’any 2006, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha finalitzat bona part dels projectes ende-
gats al llarg del mandat i previstos en el PAD 2004-2007. Ha estat un any per recollir el fruit dels 
esforços destinats a millorar la qualitat de l’entorn urbà, tot i atenent les necessitats dels seus ha-
bitants. L’alt nombre de projectes desenvolupats ha fet possible aconseguir un conjunt important 
de millores en els diversos barris del districte que han incrementat el benestar de les persones 

La millora de l’espai públic s’ha fet evident, de manera especial, en els nuclis antics del districte 
on hem treballat per recuperar-ne la seva idiosincràsia com a espais de trobada, convivència o 
d’activitat comercial. La reordenació dels carrers, i el retorn del protagonisme als vianants ha 
estat l’estratègia que s’ha dut a terme als nuclis històrics del Farró, Sant Gervasi i Sarrià. També 
hem treballat en la renovació de parcs i zones verdes del districte, com ha estat el cas dels jar-
dins de Monterols o de Vil·la Cecília on s’hi ha instal·lat el primer espai lúdic per a la gent gran del 
districte que és àmpliament utilitzat per aquest col·lectiu.

L’ampliació de la xarxa d’equipaments públics ha estat sens dubte l’altre gran eix de l’actuació 
municipal a Sarrià-Sant Gervasi i que s’ha traduït en més serveis per a les persones en els àmbits 
culturals, educatius, sanitaris o d’atenció social. El 2006 ha estat l’any de la recuperació d’edificis 
històrics i emblemàtics que formen part de la història dels barris i que s’han rehabilitat com a 
centres públics, com és el cas de Vil·la Florida, la Casa Sagnier i la Casa Orlandai. 

D’altra banda, el Districte també ha mantingut la seva aposta per prioritzar als vianants, millorant 
la seguretat i mobilitat interna del territori i la seva connexió amb la ciutat. Hem continuat treba-
llant en l’habilitació de camins escolars mitjançant la millora dels accessos a nombrosos centres 
escolars de diferents barris del territori, com ara, les escoles Orlandai, Dolors Montserdà i Nabi 
o els nombrosos centres educatius connectats a través de l’Avinguda de Vallvidrera. La mobilitat 
també s’ha vist reforçada enguany gràcies a la millora del transport públic: s’han posat en marxa 
dues noves línies de bus de barri, i s’han adaptat per a persones amb mobilitat reduïda diverses 
estacions de FGC. 

Igualment destacades són les actuacions que s’han dut a terme per millorar les condicions de 
les zones urbana i forestal del Parc de Collserola i els seus barris, la rehabilitació de carrers o les 
mesures per reforçar la seguretat d’aquesta àrea davant d’incendis, nevades i d’altres situacions 
de risc. 

En el aspecte de la dinamització econòmica, el districte ha continuat treballant per potenciar els 
eixos comercials del territori, donant suport a la consolidació de les fires tradicionals dels dife-
rents barris.

Tot plegat és el resultat d’un gran esforç que s’ha anat planificant colze a colze amb la partici-
pació i col·laboració de veïns i veïnes de cada barri i a través de  grans i petits projectes que 
s’estenen per tot l’extens territori del districte. 

Katy Carreras-Moysi
Regidora del Districte de Sarrià-Sant Gervasi







1
El Districte: 
Sarrià, Sant Gervasi i 
Vallvidrera-Les Planes
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PoblaCió PeR SexeS
Dte. SaRRià-

Sant GeRvaSi % Sant Gervasi %  Sarrià %
vallvidrera-
les Planes %

Homes 65.151 45,4 46.553 45,0 16.819 46,3 1.779 47,9

Dones 78.394 54,6 56.914 55,0 19.544 53,7 1.936 52,1

total 143.545 100,0 103.467 100,0 36.363 100,0 3.715 100,0

Font: Lectura de Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2006. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

el DiStRiCte:  SaRRià, Sant GeRvaSi i vallviDReRa-leS PlaneS
DaDeS eStaDíStiqueS Del teRRitoRi

Plànol i SuPeRfíCie Del teRRitoRi Del DiStRiCte

baRCelona
Dte. SaRRià-

Sant GeRvaSi
 

Sant Gervasi
 

Sarrià
vallvidrera-
les Planes

Superfície (ha) 10.096,0 2.009,4 525,5 431,5 1.052,4

Població 1.629.537 143.545 103.467 36.363 3.715

Densitat població (hab/ha) 161 71 197 84 4

Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2006. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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el DiStRiCte:  SaRRià, Sant GeRvaSi i vallviDReRa-leS PlaneS
DaDeS eStaDíStiqueS Del teRRitoRi

PoblaCió PeR nivell D’eStuDiS
Dte. SaRRià-

Sant GeRvaSi % Sant Gervasi % Sarrià %
vallvidrera- 
les Planes %

Estudis primaris 22.782 18,9 16.102 18,4 5.834 19,6 846 28,5

Estudis secundaris 49.481 41,1 36.459 41,6 11.852 39,8 1.170 39,4

Estudis superiors 47.828 39,8 34.838 39,8 12.048 40,4 942 31,7

No consta 225 0,2 162 0,2 53 0,2 10 0,3

total 120.316 100,0 87.561 100,0 29.787 100,0 2.968 100,0
Nota: població classificada de 16 i més anys.

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2006. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

Població per nivell d’estudis
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el DiStRiCte:  SaRRià, Sant GeRvaSi i vallviDReRa-leS PlaneS
DaDeS eStaDíStiqueS Del teRRitoRi

PRinCiPalS naCionalitatS Del DiStRiCte
Dte. SaRRià- 

Sant GeRvaSi % Sant Gervasi % Sarrià %
vallvidrera- 
les Planes %

Europa 133.873 93,3 96.326 93,1 34.004 93,5 3.543 95,4

Àfrica 481 0,3 368 0,4 98 0,3 15 0,4

Àsia 1.691 1,2 1.050 1,0 626 1,7 15 0,4

Amèrica 7.462 5,2 5.694 5,5 1.626 4,5 142 3,8

Oceania 36 0,0 28 0,0 8 0,0 0 0,0

Apàtrides 2 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0

total 143.545 100,0 103.467 100,0 36.363 100,0 3.715 100,0
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2006. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.

nacionalitats de la Població estrangera del Districte
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Composició dels órgans 
de govern i executius 
del Districte
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ConSell MuniCiPal Del DiStRiCte De SaRRià-Sant GeRvaSi 

adreça: Pl. Consell de la Vila, 7 President Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (CiU)

vicePresidenta Sra. Montserrat Guitarte i Gutés

Consellers Sra. Conchita Ayarza i Tovar (PP)
Sr. Enric Ballber i Coderch (ERC)

Sra. Belén Boada i Baixas (ICV-EU i A )   
Sr. Oriol Bonet i Boixadera (PSC)     

Sr. Carles Esquerra i Corominas (CiU)
Sr. Alberto Fernández i Saltiveri (PP)

Sr. Ignasi Genovés i Avellana (CiU)
Sr. Antonio González i Muñiz (PP)

Sra. Montse Guitarte i Gutes (CiU)
Sr. Josep Mª Julià i Martínez (CiU)
Sr. Joan López-Pinto i Font (CiU)

Sr. Oscar Ramírez i Lara  (PP)
Sra. M.Antonia Rigat i Ballús (CiU)

Sr. Francesc Xavier Martorell i Villalobos (CiU)
Sr. Manel Villalante i Llauradó (PSC)

ReGiDoRS De DiStRiCte De SaRRià-Sant GeRvaSi 

adreça: Pl. Consell de la Vila, 7 President del Consell Municipal de Districte Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (CiU)

Regidora del Districte Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà (PSC)

Regidors adscrits Im. Sr. Pere Alcober i Solanas (PSC)
Im. Sr. Javier Basso i Roviralta (PP)  

Ima. Sra. Ángeles Esteller i Ruedas (PP) 
Im. Sr. Xavier Florensa i Cantons (ERC)

CoMiSSió De GoveRn Del DiStRiCte De SaRRià-Sant GeRvaSi 

adreça: Pl. Consell de la Vila, 7 Presidenta Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà

Membres Sra. Maria Antonia Rigat i Ballús (CIU) 
Sra. Belén Boada i Baixas (IC-Verds-EU i A)

Sr. Enric Ballber i Coderch (ERC)
Sr. Oriol Bonet i Boixadera (PSC)

Sr. Carles Esquerra i Corominas (CiU)
Sr. Ignasi Genovès i Avellana (CiU)

Sra. Montserrat Guitarte i Gutés (CiU)
Sr. Josep Mª Julià i Martínez (CiU)
Sr. Joan López-Pinto i Font (CiU)

Sr. Francesc Xavier Martorell i Villalobos (CiU)
Sr. Manuel Villalante i Llauradó (PSC)
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Junta De PoRtaveuS 

Regidor president Consell Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot

Regidora Districte Ima. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà 

Portaveu PSC Sr. Manuel Villalante i Llauradó

Portaveu ERC Sr. Enric Bellver i Coderch

Portaveu CIU Sr. Manuel Prat i Peláez

Portaveu PP Sr. Albert Fernández i Saltiveri

Portaveu IC- Verds- EU i A Sra. Belén Boada i Baixas

CoMiSSionS Del ConSell 

Comissió conjunta de Medi Ambient, Urbanisme i Obres i Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals 

President Manuel Villalante i Llauradó

Serveis a les persones i benestar social

President Enric Bellver i Coderch

Educació, Cultura i Esports 

President  Oriol Bonet i Boixadera

Promoció Econòmica i Ocupació 

Presidenta Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà  

Cooperació i Drets Civils

Presidenta  Belén Boada i Baixas
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3
Organigrama del 
Districte
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oRGaniGRaMa Del DiStRiCte
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La gestió econòmica 
del Districte.
Departament  d’Administració
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PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
PReSSuPoSt De DeSPeSeS

El Pressupost de despeses de l’any 2006 del Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha ascendit a 22.201.915,61 euros. 
L’anàlisi  per capítols indica que el Capítol 1 de Personal  ha incrementat un  2,96%, el capítol 2 de compra de 
bens i serveis ha augmentat 1,77%. Les subvencions corresponents al capítol 4 disminueixen en un 5,44% i final-
ment les inversions, que corresponen als capítols 6 i 7 incrementen en un 73,21%. 

L’increment en Despesa Corrent és d’un 1,71%, mentre que la de Capital és d’un 73,2%, motivada per trobant-se 
en plena fase d’execució del PID 2004-2007.

liquidació de pressupost per capítols (en €) 2005 2006 var. Període

Personal (Cap. 1) 4.861.843,78 5.005.830,83 2,96%

Compra de Béns i Serveis (Cap. 2) 9.756.814,88 9.929.443,84 1,77%

Subvencions (Cap. 4) 942.263,46 890.983,28 -5,44%

Despesa Corrent 15.560.922,12 15.826.257,95 1,71%

Inversions (Cap. 6+7) 3.680.791,64 6.375.657,66 73,21%

Despesa de Capital 3.680.791,64 6.375.657,66 73,21%

total 19.241.713,76 22.201.915,61 15,38%
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PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
CaPítol 1 Del PeRSonal

La despesa de Personal ascendeix a 5.005.830,83 euros i incrementa quasi un 3%. L’increment correspon a 
l’aplicació  del 2% segons la llei de pressupostos generals de l’Estat, així com l’aplicació dels increments pactats 
per ajuts a manutenció i unificació dels mòduls de complement específic d’equiparació segons  conveni 2004-07 
i que va significar increments que oscil·len entre 2,3% i  el 4%. Dels processos de promoció interna sorgeixen 
increments que en les categories D i E suposen increments de fins el 6%. Per sobre de la mitjana també es troben 
les remuneracions del càrrec electe que incrementa en un 9,4% i de gerència amb un 8,5%.

Comparatiu despeses capítol 1 2005 2006

Administració General 1.124.021,25 1.225.101,54

Atenció social 446.812,29 431.302,28

Atenció social primària 654.171,43 668.439,79

Comunicació social-participació ciutadana 546.013,39 574.691,46

Educació (suport obligatori) 12.784,16 0

Òrgans de Govern 340.592,38 365.998,26

Promoció i reinserció social 1.820,86 0

Urbanisme i arquitectura 1.735.627,94 1.740.297,44

total 4.861.843,77 5.005.830,82

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2005 2006

Administració General Atenció social

Atenció social primària Comunicació social-participació ciutadana

Educació (suport obligatori) Òrgans de Govern

Promoció i reinserció social Urbanisme i arquitectura



27

PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
CaPítol 1 Del PeRSonal

administració General representa quasi un 25% de la despesa del personal i respecte l’any anterior ha incre-
mentat un 9%, percentatge per sobre de la mitjana. El personal que incorpora aquest programa està format per 
Gerència, Departament d’Administració i Secretaria Tècnico-Jurídica amb un total de 28 persones. El departa-
ment d’Administració perd una persona per jubilació, i la Secretaria Tècnica incorpora una persona del departa-
ment de Comunicació i Qualitat.  Malgrat es manté la plantilla en termes globals, no  hi ha una correspondència 
amb els costos, ja que encara es reflexen el canvis de l’any 2005 quan la reorganització  de la Secretaria Tècnica 
va suposar un augment de la plantilla de quatre persones adscrites a altres departaments- dues de Serveis Tèc-
nics, una de Regidoria i una de Gerència- aquesta organització es va imputar a efectes de costos al llarg del segon 
trimestre del 2005 i per tant al 2006 la imputació ja ha estat total amb el seu impacte corresponent.

atenció social representa un 8,7% del total i ha disminuït en un 3,5%. Incorpora el personal tècnic i administratiu 
de la Divisió de Serveis Personals. Encara que manté la plantilla en 9 persones, la relació amb els costos no es 
correspon ja que encara es reflexen els moviments de plantilla de l’any 2005 quan es varen incorporar 3 persones 
i es varen traslladar també tres. 

atenció primària  amb una plantilla de 20 persones ha incrementat quasi un 2,18% dintre de la mitjana del Dis-
tricte, i representa un 13,4% del total de la despesa global d’aquest període. Està formada pels assistents socials 
als centres de serveis socials i ha augmentat la plantilla en dues persones adscrites al Centre de Serveis Socials 
de Sant Gervasi, ambdues al darrer trimestre de l’any, fet que explica la no correspondència en aquest sentit. 

Comunicació social /participació ciutadana representa quasi un 11,5% de la despesa de personal i ha incre-
mentat en un 5,25%. Incorpora el personal del Departament de Comunicació i Qualitat , la OAC i els dels Centres 
Cívics. Manté la plantilla en 16 persones, malgrat que el departament de Comunicació i Qualitat perd una persona 
de personal administratiu que s’incorpora  a la Secretaria Tècnica i la OAC incorpora una de nova. 

educació (suport obligatori) és un dels programes que ha desaparegut, motivat per el traspàs l’any 2004 del 
personal d’escoles -bàsicament consergeria- a l’IMEB. 

Òrgans de Govern. Representa un  7,3% respecte del total de despesa i ha incrementat un 7,5%. Inclou la Re-
gidoria i el Comissionat de Collserola. L’increment per sobre de la mitjana respon a la imputació total dels costos 
de l’any 2006 respecte als canvis de la plantilla l’any 2005 originats al segon trimestre. Manté la plantilla en 7 
persones

Promoció i reinserció social  ja no ha generat despesa aquest any. Incorporava el personal subaltern dels cen-
tres de serveis personal, concretament dels centres cívics.

urbanisme i arquitectura és el programa més representatiu de la despesa de personal amb una plantilla de 40 
persones, un volum de despesa de  quasi un 35% respecte del total i amb  un increment del 0,27%. Incorpora 
el personal de serveis tècnics, del departament de llicències i inspeccions, del departament de projectes i del 
servei de manteniment. Ha estat el departament amb més moviments de plantilla: sis baixes del departament 
d’inspeccions i direcció de serveis tècnics amb cinc incorporacions, així com una alta al servei de manteniment i 
un baixa per jubilació al mateix departament. En termes globals perd una persona que no es correspon en termes 
de costos, ja que l’any 2005 i  durant dos trimestres encara tenien assignades dues persones que posteriorment 
es van adscriure al departament de Secretaria Jurídica. 
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PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
CaPítol 1 Del PeRSonal

Plantilla 2005 2006

Comunicació i qualitat 16 16
Comunicació Social

administració/Gerència 18 17
Direcció i Administració

Regidoria 7 7
Representació Política

Serveis Personals 27 29
Atenció Primaria

Participació Ciutadana

Divisió Serveis Personals

Educació (Suport obligatori)

Esports

Promoció de la Salut

Promoció i Difussió Cultural

Promoció i Reinserció Social

Serveis tècnico-Jurídics i arxiu 10 11
Direcció i Administració

Serveis tècnics 41 40
Urbanisme i Arquitectura

total 119 120
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En termes d’evolució de la plantilla del personal al llarg de l’any 2006, ha augmentat en un 0,84%, s’ha passat de 119 
persones l’any 2005 a 120. Per departaments, destacar l’increment de dues persones adscrites a la la Divisió de Ser-
veis Personals, que passa de 27 a 29 persones, motivat per la incorporació de dues assistents socials a Sant Gervasi. 
El Servei tècnico-Jurídic que incorpora una nova persona com a personal administratiu i que estava adscrita a Comu-
nicació i Qualitat, i per tant passa de 10 a 11 persones. El departament de Comunicació i qualitat i Regidoria, man-
tenen la seva plantilla respecte l’any anterior. El departament d’administració i Gerència   així com la Divisió de Serveis 
tècnics perden una persona de plantilla cadascuna per jubilació.
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PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
CaPítol 2 CoMPRa De bénS i SeRveiS

La despesa d’aquest capítol l’any 2006 ha estat de 9.929.443,84 euros, el que representa un increment del 1,77% 
respecte de l’any anterior. A continuació,  fem una anàlisi del tipus de despesa:

tipus de despesa 2005 2006

Subministraments (aigua, gas, llum, telèfon) 476.126,20 511.231,54

Representació Política 57.067,19 57.481,89

Despeses generals Administració i GU 720.644,47 776.796,55

Neteja Edificis Municipals 400.289,65 278.751,21

aDMiniStRaCió i G.uRbana 1.654.127,54 1.624.261,22

Manteniment Edificis 590.468,50 511.433,63

Manteniment Via Pública 787.790,94 787.585,28

SeRveiS tÈCniCS 1.378.259,45 1.299.018,92

Informació - Comunicació i Qualitat 105.181,57 77.186,34

CoMuniCaCio i qualitat 105.181,57 77.186,34

Atenció Primaria 470.499,51 591.406,62

Promoció social (infants,joves, gent gran) 125.548,75 157.602,30

Centres Cívics i Participació Cívica 28.710,31 33.128,54

Acció cultural 275.949,26 295.653,50

Promoció: salut, esports, drets civils 32.343,69 43.499,94

SeRveiS PeRSonalS 933.051,55 1.121.290,94

Subtotal DiStRiCte 4.070.620,14 4.121.757,45

Recollida residus sòlids 4.457.100,00 4.546.242,00

Enllumenat 713.999,08 790.770,83

Estalvi Energètic 53.644,63 0

Manteniment Via Pública - Pavimentació 461.451,00 470.673,53

PaRtiDeS CoMPaRtiDeS (*) 5.686.194,73 5.807.686,37

total DiStRiCte 9.756.814,88 9.929.443,83
* Partides Compartides està assignat al Pressupost de Serveis Tècnics

L’evolució de les despeses de Capítol 2 per concepte de despesa ha estat:

Subministraments s’han incrementat respecte l’any 2005 quasi un 7,37% i representen un 5,1% de la despesa de 
Capítol 2. Inclou els consums d’aigua, gas, electricitat i telèfon. Destaca el descens de la facturació d’aigua en  una 
11,3% i l’increment del 38% dels consums telefònics. 

Representació política  han incrementat en un 0,73%, i respecte el total de capítol 2 representa el 0,58% i corres-
ponen a les dietes dels Consellers.

Despeses generals administració i Gu han disminuït un 1,81% i representen el 16,3% del total de despeses 
del capítol 2. S’inclouen despeses d’arrendaments (76%), manteniment equips i despesa material no inventariable 
(10%), comunicacions (5%) i estudis i treballs tècnics (3%). 

neteja d’edificis Municipals ha disminuït en un 30% i representa un 3% del total de la despesa del capítol 2. La 
disminució s’explica en el fet que la nova contracta de neteja, va preveure el traspàs dels centres escolars a l’IMEB 
a partir del març del 2005.
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PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
CaPítol 2 CoMPRa De bénS i SeRveiS

Manteniment d’edificis ha disminuït en un 13,3% i representa un 5% del total. Destaca la despesa de 130.000 
euros i que representa un 25% del manteniment d’edificis destinada a la climatització de la Biblioteca i Centre 
Cívic de Vallvidrera. Aquesta disminució es justifica pel fet que l’any 2005 es va fer una dotació extraordinària per 
a tots els districtes i que es va destinar a manteniment d’edificis i manteniment de la via pública. 

Manteniment de la via Pública es manté pràcticament la xifra de l’any 2005 al voltant dels 787.585 euros i repre-
senta un 8 % del total de la despesa. Aquesta despesa va incrementar-se l’any 2005 en un percentatge del 73% 
per la raó exposada en l’epígraf anterior i que es referia a la dotació extraordinària per a tots els districtes que es 
va destinar a manteniment de la via pública i d’edificis. 

informació, Comunicació i qualitat disminueix un 26% però representa un 0,8% del global de la despesa. 
S’inclou bàsicament despesa en publicitat i concretament la que es dedica a la impressió i el disseny del material 
gràfic per a la divulgació de les activitats dels diversos equipaments del Districte. 

atenció primària incrementa un 25% i representa quasi el 6% de la despesa total del capítol. Fa referència als 
programes d’Ajut a la Llar, Arranjament d’habitatges, Atenció social individual i Neteja i Bugaderia i son aquelles 
despeses dedicades a la prevenció de la marginació  i a actuacions d’urgència i emergència social així com pro-
grames d’inserció a persones indigents. L’increment es produeix principalment en el programa d’Ajut a la Llar i 
concretament a les despeses d’atenció domiciliària.

Promoció social  incrementa  un 25,5% i representa quasi el 1,6% del total d’aquest capítol. Inclou els progra-
mes de promoció d’infants, promoció de joves, promoció gent gran i promoció de la dona  i suposa la dotació de 
recursos per a  la protecció social d’aquests col·lectius i per a la promoció de la integració individual o familiar a 
l’entorn: activitats als Casals de Joves i Gent Gran, activitats juvenils Barcelona Bona Nit. S’ha incrementat es-
pecialment les despeses destinades a dinamització dels espais de gent gran i al programa d’infants al barris de 
Sarrià i Sant Gervasi i la dinamització de l’espai de joves a Sant Gervasi.

Centres Cívics i Participació Cívica creix un 15% però només representa un 0,33% de la despesa global. Bàsi-
cament  inclou les despeses de creació de la Oficina del Voluntariat i el Pla de promoció de civisme. 

acció Cultural  creix també un 7% i representa  quasi el 3% del total. Aquestes despeses fan referència a la 
promoció de la cultura i la seva divulgació al ciutadà mitjançant activitats de foment a la lectura realitzades a la 
Biblioteca Clarà i Biblioteca de Collserola Josep Miracle, Festes Majors,  així com les despeses generades per la 
gestió de l’Espai Pere Pruna. L’increment s’origina en les despeses per connexió dels actes que es realitzen a la 
via pública i pels serveis sanitaris de prevenció vinculats a aquests actes, així com per les despeses  de la trobada 
de Sarria’s en motiu de la festa major de Sarrià.

Promoció educació Salut i altres incrementa un 34,5%, però cal a dir que representa només un 0,4% del total de 
despesa, per això qualsevol petit increment es tradueix en un alt percentatge. Inclou diversos programes: Serveis 
d’Educació, Divisió Serveis Personals, Suport Escoles Públiques,  Educació i participació ambiental i foment de 
la pràctica esportiva. L’increment respon a l’estudi per un nou projecte d’equipament al barri. 

les partides compartides  creixen globalment un 2,14%, i representen un 58,5% del total del capítol 2 de 
despeses. La despesa d’Estalvi Energètic s’ha inclòs dintre del Manteniment de la xarxa d’enllumenat públic  
l’any 2006.  L’increment del període correspon a l’actualització de l’IPC. 
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Despeses Capítol 2 anys 2005-2006 per tipologia
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El pressupost executat  del capítol 4 –transferències corrents- corresponent a l’any 2006 ha ascendit a 890.983,28 
euros, disminueix un 5,44% respecte de l’any 2005

transferències corrents 2005 2006 % increm.
942.263,46 890.983,28 -5,44%

transferències Corrents-Subvencions- 2005 2006
a altres entitats públiques 89.001,25 83.000,00

A entitats locals (Consorci Collcerola) 89.001,25 50.000,00

Conveni U.P.C. -becaris- 0 0

A altres entitats públiques 0 33.000,00

atenció primària 95.189,18 83.389,32
Ajuts a Família 95.189,18 83.389,32

Promoció Social 100.037,00 73.708,40
Activitats socials 15.900,00 16.900,00

Activitats Infantils 13.889,00 15.361,40

Gestió Espai infantil El Petit Drac i Can Caralleu 36.562,00 41.447,00

Activitats Juvenils 17.786,00

Activitats Gent Gran 14.100,00

Activitats Foment Participació de la Dona 1.800,00

Promoció i difusió cultural i festes populars 460.829,78 499.779,76
Activitats i Entitats Culturals 28.700,00 29.000,00

Festes Majors i Festes tradicionals 52.025,00 52.175,00

Gestió Centres Cívics 380.104,78 418.604,76

Participació ciutadana 73.131,04 95.625,00
Participació Cívica 73.131,04 95.625,00

Promoció esportiva 124.075,21 55.480,80
Activitats Esportives i promoció de l’esport 124.075,21 55.480,80

 total 942.263,46 890.983,28
% pressupost definitiu executat 97,04% 97,99%
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En termes globals, el capítol 4 ha disminuït en 5,44% i ha estat distribuït de la següent manera: 
 
Promoció i difusió cultural  i festes populars incrementen en quasi 39.000 euros, bàsicament per l’ampliació 
horària dels Centres Cívics de gestió mitjançant concessió, el que suposa un increment del 8,5%. 
 
Participació Ciutadana  incrementa en quasi 22.500 euros el que suposa un 30% més respecte de l’any 2005. 
Les despeses que corresponen al programa son dos tipus bàsicament, per una banda les subvencions a enti-
tats i associacions vinculades al Districte dintre de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona i de l’altre les despeses que desenvolupen el Pla de Civisme i que suposen la potenciació d’àmbits 
de treball i serveis de ciutadans i entitats del territori  per la sensibilització a col·lectius específics. L’any 2006 la 
convocatòria de subvencions d’aquest programa  ha inclòs totes les entitats i associacions pròpies del programa 
així com les vinculades a promoció de joves, promoció de gent gran i foment de participació de la dona.   
 
Promoció esportiva disminueix en 68.594 euros un 55%, bàsicament al Complex Esportiu Can Caralleu. 
 
Promoció Social  disminueix en 26.328 euros el que suposa un 26,32% respecte de l’any 2005. La disminució ha 
estat motivada per l’agrupació en el programa de participació ciutadana de la convocatòria general de subvenci-
ons que fins el 2005 s’incorporaven en aquest programa.  
 
atenció primària descendeix un 12,4% aproximadament uns 11.800 euros. Correspon a despeses d’ajut a famíli-
es i la disminució es motiva bàsicament per que la  demanda durant l’any 2006 s’ha estabilitzat, ja que la despesa 
d’aquest  programa pel que respecte al capítol 2 ha incrementat en     quasi 121.000 euros –atenció domiciliària-, 
i la necessitat ha quedat coberta amb una altre tipologia de despesa. 
 
Les transferències a altres entitats públiques disminueixen en 6,7% i concretament en aproximadament 6.000 
euros. Aquestes despeses corresponen al Pla de Prevenció d’incendis forestals vinculat al Consorci Parc de 
Collserola, i als convenis amb el mateix Consorci per la retirada i desbrossament de massa forestal al Parc. 
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PiD 2004-2007
Districte Sarrià-Sant Gervasi

Any 2004 1.393.238,48

Any 2005 3.680.791,64

Any 2006 6.375.657,66

Any 2007-08 14.251.437,22

total 25.701.125,00

Pla D’inveRSionS De DiStRiCte - PiD  2004-2007 -
L’any 2004 es dota pel període 2004-2007 el PID (Pla d’inversions dels Districte) per un total de 25.701.125 euros. 
Aquest import des de l’inici  ha estat subjecte a les modificacions i les reperiodificacions pròpies de les obres i de  
la pròpia gestió, que es justifiquen per les aportacions d’empreses i altres administracions en alguns casos i per 
necessitats sobrevingudes en altres. En tot cas ha quedat distribuït de la següent manera:

Distribució PiD 2004-2007
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actuació 2004 2005 2006 total

Redacció de projectes i avantprojectes d´obres 272.677,32 109.998,84 382.676,17

total redac.de projectes i avantprojectes 0 272,677,33 109.998,84 382.676,17

Adquisició de béns de reposició 77.928,41 99.293,46 67.805,73 245.027,62

total de béns de reposició 77.928,41 99.293,46 67.805,73 245.027,62

Expropiació Pantá Vallvidrera 17.120,65 22.090,62 39.211,28

Desnonament cases carrer Canet 35.000,00 35.000,00

Expropiació Satèl.lits 6 376.711,00 376.711,00

Expropiació paratge Can Sauró 67.206,05 67.206,06

total expropiacions 17.120,65 433.801,62 67.206,05 518.128,34

Restauració entorns Pantà (Parc Collserola) 304.166,34 17.754,45 321.920,80

Projecte itineraris Parc Collserola 66.377,06 66.377,06

total transferències de capital 0 204.166,34 84.131,52 388.297,87

Renovació edificis Pla d´Equipaments 416.275,21 85.730,13 258.313,08 760.318,44

Rehabilitació edifici Orlandai 154.990,00 1.147.243,25 1.302.233,25

Rehabilitació edifici Casa Sagnier 216.959,98 216.959,98

total Construc. i/o rem. edificis municipals 416.275,21 240.720,13 1.622.516,33 2.279.511,69

Renovació c/Sant Màrius 31.901,60 31.901,60

Pla de mobilitat del Putxet 543.997,50 543.997,50

Renovació de carrers de Sant Gervasi Sud 6.200,00 6.200,00

Urbanització Les Planes VI fase 262.815,06 299.999,59 5.512,63 568,327,31

Renovació carrers del Casc antic de Sarrià 18.000,00 449.999,98 473.688,01 941.688,01

Escales Mecàniques carrer Roma 454.253,00 773.526,17 1.227.779,17

Urbanització carrer Avenir 200.999, 97 24.286,79 225.286,76

Milloria viària Barri del Farrò 574.881,01 402.419,38 977.300,40

Arranjament carrer Calvet 452.889,98 452.889,98

Remodelació carrers Ciutat Balaguer-Arimón 217.426,08 217.426,08

Remodelació carrers Pujol-Berlinés-d´Illas i Vidal 75.000,00 75.000,00

Rehabilitació Edifici Vil.la Florida 1.198.599,16 1.198.599,16

Arranjament carrer Reis Catòlics i PL. C. Cívic 532.005,97 532.005,97

Enllaç C/Plantada-Stma. Trinitat del Mont 30.000,00 30.000,00

Equipament carrer Satum 37.278,21 37.278,21

Projecte mesures Parc Collserola 349.999,13 101.366,65 451.365,79

Remodelació carrer Sant Guillem 100.000,00 100.000,00

Voreres, vials i senyalitzacions 19.000,00 19.000,00

total urbanitz. espais i carrers del districte 881.914,17 2.330.132, 72 4.423.999,13 7.636.046,04

total inveRSió 1.393.238,47 3.680.791,63 6.375.657,66 11.449.687,78

% pressupost definitu executat 84,12% 93,04% 92,48%
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Pressupost d’inversions liquidat PiD 2004-2007
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DiStRibuCió PeR CaPítolS i PaRtiDeS 
El Pressupost liquidat d’ingressos del Districte de Sarrià-Sant Gervasi  de l’any 2006 ha ascendit a 7.428.075,87 
euros i ha suposat una disminució del 3,62% respecte de l’any 2005

liquidació de pressupost ingressos per capítols 2005 2006 %

Impostos Indirectes (Cap. 2) 2.866.464,74 1.937.758,41 -32,40%

Taxes i altres ingressos (Cap. 3) 4.569.538,41 5.372.182,30 17,57%

Transferències corrents (Cap. 4) 54.000,00 21.600,00 -60,00%

Ingressos patrimonials (Cap. 5) 64.474,35 68.535,16 6,30%

Transferències capital (Cap.7) 152.590,63 28.000,00 -81,65%

total 7.707.068,13 7.428.075,87 -3,62%

Pressupost liquidat d’ingresos 2005
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La variació dels ingressos liquidats al llarg del 2006, ha estat del –3,62% respecte de l’any 2005. La disminució 
més important en termes absoluts s’ha originat des del Capítol 2 impostos indirectes per un total de 928.706,33 
euros (-32,40%). També disminueixen les transferències corrents (Capítol 4) i les de capital (Capítol 7) en un 
60% i un 81,65%, però en menor pes relatiu respecte d’altres capítols. Les taxes i altres ingressos (Capítol 3) 
incrementen un 17,5%, en total 802.643 euros que en part compensen les disminucions anteriors. Els ingressos 
patrimonials incrementen en un 6,3%.
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2005 2006

28200  Construccions instal.lacions i obres 2.866.464,73 1.937.758,40

28211  Const. Instal. I obres (aluminosi i rehab.) 0 0

Capítol 2 impostos indirectes 2.866.464,73 1.937.758,40

PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
PReSSuPoSt D’inGReSSoS

Pressupost liquidat d’ingresos 2005-2006
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Capítol 2 impostos indirectes, l’any 2006 es va liquidar un pressupost de 1,9 milions d’euros, i significa una 
disminució del 32,40%, respecte l’any 2005. D’entre els impostos indirectes, el més representatiu és l’Impost 
sobre construccions, i instal·lacions. La ordenança reguladora d’Obres Menors (OROM) ha implicat que llicències 
d’obres menors hagin passat a règim de comunicat, fet que origina una menor recaptació, al disminuir els imports 
de les quota. El nombre de llicències d’obres majors  concedides pel Districte respecte del 2006 ha disminuït un 
62%, passant de 183 a 113. Les llicències d’obres menors han disminuït en un 11%, han passat de 226 a 202 
l’any 2006, fet que ha incidit directament en el volum de recaptació.
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Capítol 3 taxes i altres ingressos, aquest capítol ha passat de 4,569 milions d’euros de l’any 2005 a 5,372 mi-
lions d’euros l’any 2006, el que significa un increment del 17,5%. Destaca l’aportació pel concepte de càrregues 
urbanístiques per valor de 800.000 euros, aquest ingrés de caràcter irregular i imprevisible es destinarà a urbanit-
zació d’espais públics. Amb increments també, però en menor quantitat  destaquen:  els ingressos per entrada 
de vehicles (guals) amb un increment del 3,44% i 105.544 euros, vetlladors (taules i cadires) amb un increment de 
16.316 euros i que representa quasi un 7% d’increment respecte de l’any 2005. Per contra hi ha algunes taxes 
que han liquidat per inferior import respecte l’any anterior, així els ingressos per llicències urbanístiques minoren 
un 10,4% i descendeixen un total de -48.437 euros, aquests ingressos estan lligats a la concessió de llicènci-
es  d’obres que aquest any ha estat menor que l’any 2005 en un 11%, fet que explica la incidència en el volum 
d’ingrés; infracció d’ordenances (-36.857 euros) amb un percentatge de quasi el 12%, execucions subsidiàries 
(-29.033 euros) i que representa una disminució del 12,3%  i altres ocupacions de la via pública (-21.607 euros) 
que representa una minoració del 25% respecte de l’any anterior.

2005 2006 % variació

30000  Publicacions 0 56,20

31000  Expedició de documents 17.220,87 15.741,80 -8,58%

31200  Llicències urbanístiques 463.003,72 414.565,78 -10,45%

32001  Taules i cadires (vetlladors) 239.939,30 256.255,90 6,80%

32003  Altres ocupacions via pública 86.042,58 64.435,08 -25,10%

32005  Reserva estacionament 74.776,89 77.965,59 4,26%

32006  Entrada de vehicles (guals) 3.065.602,61 3.171.146,92 3,44%

34127  Actes culturals districtes 32.701,64 38.216,69 16,85%

38112  Reintegrament per subministraments 24.474,87 24.680,18 0,84%

38114  Telèfon públic 91,85 198,93 116,57%

38115  Indemnitzacions desperfectes 11.289,32 17.625,75 56,12%

39101  Infracció ordenances 310.937,40 274.079,88 -11,84%

39606  Reparcel.lació Les Planes - Vallvidrera 0 5.513,00

39612  Càrregues urbanístiques 0 800.000,00

39900  Execucions subsidiàries 234.645,85 205.612,30 -12,36%

39915  Activitats c.cívics districtes 8.811,39 6.088,19 -30,90%

Capítol 3 taxes i altres ingressos 4.569.538,40 5.372.182,29 17,56%

Capítol 4 transferències Corrents, aquest capítol té ingressos variables en funció de les aportacions d’altres or-
ganismes i empreses o entitats no públiques, és per aquest motiu que hi ha una gran variació en funció dels anys i 
dels convenis que es signen anualment. L’any 2006 va tenir un minoració del 60% respecte del 2005. Les aportaci-
ons rebudes han estat pel finançament de la Festa Major de Sarrià

2005 2006

47101 Subv. Finalistes empreses privades 26.000,00 21.600,00

48100 Aportacions finalistes districtes. 28.000,00 0

Capítol 4 transferències corrents 54.000,00 21.600,00



40

2005 2006

55002 Altres concessions (cànons) 64.474,34 68.535,15

Capítol 5 ingressos Patrimonials 64.474,34 68.535,15

Capítol 7 transferències de capital, en aquest capítol s’ingressen aquelles aportacions d’altres administracions 
o empreses relacionades amb projectes d’inversió, per aquesta raó no es pot concretar una previsió anual similar. 
Disminueix respecte de l’any 2005  un 81,6%, però com he mencionat el seu pes es relatiu i no comparable a altres 
exercicis.

2005 2006

76703 Consorci Parc de Collserola 22.090,62

77012 Aportacions empreses privades 130.500,00 0

78012 Aportacions sense afany de lucre 28.000,00

Capítol 7 transferències de capital 152.590,62 28.000,00

PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
PReSSuPoSt D’inGReSSoS

Capítol 5 ingressos Patrimonials, en aquest capítol només figuren els ingressos en concepte de cànons per 
gestió d’equipaments municipals que en el nostre cas corresponen al Bar del Centre Cívic de Vallvidrera i el Com-
plex de Can Caralleu i aquest últims evolucionen en funció dels ingressos liquidats per l’entitat gestora, d’aquí 
prové la variabilitat.
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2005 2006

Administració, Secretaria i Gerència 270.141,91 126.838,03

Comunicació i Qualitat 26.000,00 21.600,00

Serveis Personals 69.513,04 72.304,89

Serveis Tècnics 7.341.413,16 7.207.332,92

total 7.707.068,12 7.428.075,87

Observem que la Divisió de Serveis tècnics és qui tramita el 97% dels ingressos del Districte, ja que s’inclou el 
padró de guals i vetlladors dins de les seves competències, així com les llicències urbanístiques, l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres, i les llicències per ocupacions de la via pública que són les partides que més 
ingressos generen. 

Els ingressos d’administració, Secretaria i Gerència  inclouen  el reintegraments per subministraments, telèfons 
públics, subvencions finalistes d’empreses privades i concessions. Els ingressos corresponents a Comunicació 
i qualitat deriven d’acords o convenis per sponsorització d’actes i activitats al carrer realitzades al Districte. Els 
ingressos de la Divisió Serveis Personals, provenen dels actes culturals i activitats als Centres Cívics.

Serveis Personals
0,9%

Comunicació i 
Qualitat
0,3%

Administració, 
Secretaria i 
Gerència

3,5%

Serveis Tècnics
95,3%

PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
PReSSuPoSt D’inGReSSoS

DiStRibuCió PeR SeRveiS
El pressupost d’ingressos liquidats del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es distribueix per serveis de la següent 
manera:
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liquidació de pressupost despeses per capítols (en €) 2006

Personal (Cap. 1) 5.005.830,82

Compra Béns i Serveis (Cap. 2) 9.929.443,83

Subvencions (Cap. 4) 890.983,27

Inversions (Cap. 6+7) 6.375.657,66

total 22.201.915,60

liquidació de pressupost ingressos per capítols (en €) 2006

Impostos Indirectes (Cap. 2) 1.937.758,40

Taxes i Altres Ingressos (Cap. 3) 5.372.182,29

Transferències Corrents  (Cap. 4) 21.600,00

Ingressos Patrimonials (Cap. 5) 68.535,15

Transferències Capital (Cap. 7) 28.000,00

total 7.428.075,87

PReSSuPoSt MuniCiPal 2006
PReSSuPoSt D’inGReSSoS

DiStRibuCió PeR SeRveiS
El pressupost d’ingressos liquidats del Districte de Sarrià-Sant Gervasi es distribueix per serveis de la següent 
manera:
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5
Indicadors i activitats a la 
resta dels departaments del 
Districte
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

SaRRià
torre de Can Ponsic Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

2ª fase de la rehabilitació de la Torre de Can Ponsic que 
presentava esquerdes i ensulsiades de paviment a l’entorn 
immediat de la torre. Rehabilitació estructural interior, amb 
reconstrucció de les escales, impermeabilització i recons-
trucció de la coberta i dels merlets.

96.674,68€ Inici: maig 2006 

Carrers del nucli antic de Sarrià: Carrer Mañé i flaquer, 
plaça Sant vicenç de Sarrià, carrer osi, oriol Mestres 
(primera fase).
abat Samsó, Rocabertí i tradició. (segona fase) Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Es completa la remodelació dels carrers del casc antic 
adaptant-los al model de convivència amb prioritat de via-
nants que s’ha implantat amb caràcter general al nucli de 
Sarrià.
Anivellament de calçada i vorera amb plataforma única. Re-
novació de l’enllumenat públic, xarxa de clavegueram. Plan-
tació d’arbrat, incorporació de nou mobiliari urbà. 

3.455,00 m2 878.370,00€ Finalització prime-
ra fase: juny 2006.
Finalització segona 
fase desembre 
2006/gener 2007 
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

SaRRià (../..)
Carrer anglí, entre Plantada i Santíssima trinitat del Mont. Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Obertura i remodelació d’aquest tram del carrer Angli. Cons-
trucció d’una calçada central de 5,50 m. i voreres de 2,25 
m cadascuna. Instal.lació  de guals, renovació  enllumenat, 
mobiliari urbà i xarxa de clavegueram.

742,00 m2 185.243,09€ Inici: octubre 2006 
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

Sant GeRvaSi
Carrers Saragossa, francolí, Septimània i Santjoanistes Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació d’aquests carrers del barri de Farró: Prioritat 
als vianants amb anivellament de voreres i calçada al carrer 
Septimània ( entre Vallirana i Saragossa), Santjonistes i Fran-
colí. 
Ampliació de les voreres i reordenació de l’espai destinat 
a l’aparcament de motos, contenidors i zones de càrrega 
i descàrrega. Reforçament de les cruïlles per garantir ma-
jor seguretat als vianants. Substitució i soterrament del ca-
blejat aeri existent. Plantació d’arbrat i incorporació de nou 
mobiliari urbà. 

4.992,00 m2 1.102.608,00€ Finalització Fran-
colí, Septimània 
i Sanjoanistes:  
abril 2006 
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

Sant GeRvaSi (../..)
Carrer avenir Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Urbanització del carrer amb ampliació de voreres i adaptant-
lo a la finalització d’un recorregut escolar. Renovació de l’en-
llumenat i soterrament de les línies elèctriques. Instal.lació 
de baranes de seguretat davant el centre escolar,  pilones i 
papereres.

1.800,00 m2 265.223,76€ Finalització: abril 
2006  

Carrer Roma Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Instal.lació d’escales mecàniques al carrer Roma per com-
pletar la millora de l’accessibilitat al barri del Putxet i amplia-
ció i remodelació de les escales fixes.

772,00 m2 1.180.685,14€ Finalització: juny 
2006 
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

Sant GeRvaSi (../..)
Carrer Pujol, carrer berlinés i carrer d’illas i vidal Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació del paviment per tal d’anivellar voreres i calça-
da i construir una plataforma única de prioritat pels vianants. 
Instal.lació de mobiliari urbà, plantació d’arbrat i soterrament 
d’instal.lació elèctrica. 

1.216,00 m2 189.994,05€ Inici: juny 2006 

Carrer Ciutat de balaguer-carrer arimon i plaça del Camp Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació del paviment per tal d’anivellar voreres i calça-
da i construir una plataforma única de prioritat pels vianants 
al carrer Arimón i la plaça del Camp. Ampliació de voreres al 
carrer Ciutat de Balaguer i reordenació de les zones d’apar-
cament, contenidors i càrrega i descàrrega. 
Renovació de l’enllumenat públic, soterrament de línies elèc-
triques, plantació d’arbrat i incorporació de mobiliari urbà.

7.051,00 m2 877.633,94€ Inici: juny 2006

Carrer Sant Guillem Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació del carrer Sant Guillem per continuar el procés 
de pacificació viària del Barri del Farró, renovant el carrer per 
integrar-lo a la xarxa amb prioritat pels vianants, recolçant la 
implantació de camins escolars.

1.220,00 m2 245.713,97€ Inici: juliol 2006

Carrer Calvet Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació integral del carrer. Reordenació dels carrils 
de circulació i de les zones de càrrega, descàrrega, conte-
nidors... Ampliació de les voreres per millorar l’accessibili-
tat dels vianants i potenciar les característiques comercials 
d’aquest carrer. 
Implantació de clavegueram al tram entre General Mitre i 
Reina Victoria. Renovació dels fanals i incorporació de nous 
pasos de vianants amb semaforització. 

1.216,00 m2 1.099.844,82€ Inici: juliol 2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

vallviDReRa-leS PlaneS
 Camí del lliçà (Can Caralleu) Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Obres de millora del Camí de la Lliça entre els carrers dels 
Pins de Can Caralleu i de Saüc. Remodelació de calçada i 
voreres,  respectant les alineacions dels habitatges existents. 
Soterrament de les línies elèctriques, de telefonia i d’enllu-
menat públic i la instal.lació de nous fanals. 

1.155,00 m2 225.485,78€ Inici: febrer 2006 
Finalització: juny 
2006 

font del Mont Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Arranjament d’escales de la Font del Mont, instal.lació de ba-
ranes d’acer inoxidable i nou enllumenat. 
S’aprofita per a l’execució de les obres de millora integral la 
col.locació de canalització de gas al sector.

540,00 m2 Inici: febrer 2006 
Finalització: abril 
2006 

Carrer Circumvalació ( Peu del funicular) Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Urbanització del carrer, soterrament d’instal.lacions, renova-
ció del clavegueram i de l’enllumenat públic i  pavimentació 
de calçada i vorera a un únic nivell per donar prioritat als 
vianants.

800,00 m2 107.042,60€ Inici: març 2006

avda. vallvidrera Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació de l’avda. Vallvidrera amb l’objectiu de comple-
tar l’accessibilitat del vial fins a l’estació del Peu del Funicular, 
actualment a través d’una vorera estreta de 60 cm d’amplada 
que fa perillós el recorregut i amb presència de pals de fusta 
d’instal.lacions de serveis. L’actuació inclou l’habilitació de 
tres pasos semaforitzats, soterrament de xarxes aèries i nou 
enllumenat.

5.130,00 m2 2.668.145,42€ Inici: juliol 2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

vallviDReRa-leS PlaneS (../..)
Carrer Reis Catòlics i placeta del centre cívic Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Remodelació del carrer Reis Catòlics i placeta del centre cívic 
Vallvidrera-Vázquez Montalbán. L’actuació permetrà millorar 
la seguretat de la circulació dels vianants que accedeixen a 
la zona d’equipaments del sector i habilitar un major nombre 
de places d’aparcament. Remodelar la placeta potenciant 
espais de jocs i de petanques.

4.670,00 m2 carrer  
447.882,44€ 

placeta  
57.063,38€

Inici: juliol del 
2006

entorns del Pantà de vallvidrera Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Recuperació dels camins als voltants del Pantà de Vallvidrera 
per millora la seva connectitivitat i delimitar els següents iti-
neraris: 
• Camí Reis Catòlics
• Camí del Pantà
• Camí del Camasec
• Baixada del Pantà
• Camí de la Múrgola
• Camí de la Llanega
•  Corriol a l’Àrea de lleure a Santa Maria
•  Camí dels Nesprers
• Conjunt de camins del Itinerari de l’Espinagosa
• Camins a Can Cuiàs

Longitud 
intervenció: 
4.174,00 m 

528.835,56€ juliol 2006

 Carrers infanta isabel i  vista bella Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Obertura i urbanització completa dels trams de carrers In-
fanta Isabel i Vista Bella que completen la trama del sector.

3.987,00 m2 1.166.492,74€ Inici d’obres: 
setembre 2004
final previst abril 
2007
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

uRbanitzaCió De CaRReS i PlaCeS

vallviDReRa-leS PlaneS (../..)
Passatge bonavista Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Urbanització del passatge Bonavista: construcció d’una pla-
taforma única que anivella calçada i voreres. Construcció 
d’un nou clavegueram, renovació de l’enllumenat públic i so-
terrament de linies aèries.

800,00 m2 228.778,56€ Inici: octubre 2006

Carrer Reis Catòlics ( Pedrera) Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Construcció d’habitatges en règim de protecció i construc-
ció d’aparcament consolidant el nucli edificat a l’entorn de la 
plaça de Vallvidrera. Es el resultat d’una transferència d’apro-
fitament urbanístic que permet alliberar com a zona verda 
integrada al bosc bona part del sòl municipal abans qualificat 
d’edificable.

2.322,00 m2

sostre 
3.884,00 m2

4.704.457,94€ Inici: novembre 
2006

Plaça Pep ventura Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Renovació de la zona de jocs infantils de la plaça Pep Ventura 235,37 m2 18.115,43€ Finalització: de-
sembre 2005

Carrer llicorella Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

S’han construït unes noves escales al carrer Llicorella que 
connecten el carrer de l’Alcalde Miralles i el carrer d’en Pan-
xamplà. Aquesta actuació ha inclòs la pavimentació i l’en-
jardinament de la zona d’accés a les escales pel carrer de 
l’Alcalde Miralles, la instal·lació de nou mobiliari urbà, la re-
novació de l’enllumenat públic, el soterrament de línies elèc-
triques i l’habilitació de guals normalitzats. 

235,37 m2 18.115,43€ Finalització: 
maig 2006
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5.1 ServeiS TècnicS
5.1.1 ProjecTeS UrbaníSTicS

rehabiliTació de ParcS, jardinS i zoneS verdeS

jardins de Monterols Superfície: Pressupost: inici/Finalització: 

Remodelació integral en instal.lacions, infraestructures i ve-
getació dels Jardins de Monterols.

19.000,00 m2 1.240.302,00€ Finalització:
juny 2006

Parc castell de l’oreneta Superfície: Pressupost: inici/Finalització: 

Remodelació de les zones de joc per adaptar-los a la nor-
mativa de seguretat

En curs

jardins Moragas Superfície: Pressupost: inici/Finalització: 

Rehabilitació de la zona de jocs i renovació de la senyalitza-
ció informativa.

En curs

jardins de Quinta amèlia Superfície: Pressupost: inici/Finalització: 

Millores de les instal.lacions i infraestructures Finalitzat 2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

RehabilitaCió De PaRCS, JaRDinS i zoneS veRDeS

Jardins de vil.la cecília Superfície: Pressupost: inici/finalització: 

Construcció de noves instal.lacions: Espai Lúdic per a Gent 
Gran

octubre 2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

ConStRuCCió/RehabilitaCió D’equiPaMentS PúbliCS

Casa orlandai Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Rehabilitació de l’edifici noucentista de quatre plantes, situ-
at al carrer jaume Piquet, 23. Es destinarà a equipament pú-
blic d’ús lúdic i social que impulsi la participació ciutadana i 
el treball de les entitats del barri.

 1.506,55 m2  1.302.233,26€ Inici: octubre 2005 
Finalització: març 
2007

 Casa Sagnier Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Rehabilitació de l’edifici ( incloent-hi elements d’accessibili-
tat com  la instal.lació d’ascensor i un nucli de serveis sani-
taris en cada planta) que permeti l’obertura del centre com 
a equipament públic.

1.067,00 m2 309.349,72€  Inici: juliol 2006

Mercat de Sarrià Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Rehabilitació del mercat per resoldre els problemes d’acces-
sibilitat, aparcament i adequació de les instal.lacions d’una 
construcció de l’any 1911.

1.216,00 m 4.000.000,00€  Inici: maig 2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

ConStRuCCió/RehabilitaCió D’equiPaMentS PúbliCS

Centre Cívic vil.la florida Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Rehabilitació de l’edifici protegit de la Vil.la Florida, eliminant 
aquells elements i volums afegits a la primitiva masia, per 
destinar-lo a Centre Cívic de Sant Gervasi, on hi haurà un 
espai de salut i creixement personal. Obertura d’un nou ac-
cés al carrer Reus i construcció d’una rampa adaptada per a 
persones amb mobilitat reduïda.

1.560,00 m2 3.056.056,13€ Inici: febrer 2006 
Finalització: març 
2007

Plaça alfons Comin Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Construcció d’equipaments: habitatges protegits i escola 
bressol

 Inici: juliol 2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

ConStRuCCió/RehabilitaCió D’equiPaMentS PúbliCS

Can Castelló Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Intervenció integral de reforma de les dues plantes superi-
ors d’aquest equipament municipal: Redistribució d’espais, 
millora de les accessibilitats i rehabilitació de façanes, amb 
noves d’instal.lacions, paviments i revestiments.
Actuacions en les rampes del pati per millorar l’adaptació de 
l’accés a la planta baixa.

693,77 m2 367.285,06€ Inici: agost 2006

equipaments del carrer Marmellà (Putxet) Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Construcció d’una escola bressol, un casal de barri, un apar-
cament amb una plaça polivalent que facilitarà la convivèn-
cia entre l’escola bressol i el casal. 
L’escola bressol tindrà 6 aules amb capacitat per a 94 pla-
ces. L’aparcament tindrà una capacitat de 160 places i s’hi 
accedirà pel carrer Marmellà. L’accés a la plaça es farà mit-
jançant unes escales alineades al carrer Hurtado i amb un 
ascensor que facilitarà la mobilitat. 
El Casal de Barri disposarà d’una sala polivalent de 93,65 m2 
amb una capacitat aproximada per a 90 persones.

11.293,00 m2 5.144.315.86€ Inici: setembre 
2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

Mobilitat i SeGuRetat viàRia

Pla De Mobilitat Del faRRó
Durant el 2006 s’ha posat en marxa el Pla de Mobilitat del Farró, un conjunt de mesures i actuacions que tenen 
com a  principal objectiu  la  reordenació dels espais viaris, incrementar les condicions d’accessibilitat i seguretat 
dels vianants i dissuadir les conductes incíviques en el trànsit i aparcament de vehicles.  

La remodelació dels carrers Saragossa, Santjoanistes, Septimània i francolí es va complementar amb la 
instal·lació de pilones d’accés a la nova zona de vianants al farró que permet la creació d’una zona delimitada 
per la ronda General Mitre, el carrer Saragossa, el carrer Guillem Tell i l’av. Príncep d’Astúries.

Els residents de la zona de prioritat per a vianants del barri del Farró que reuneixen els requisits establerts tenen 
dret a una targeta que els permet l’entrada lliure a qualsevol hora del dia.
Criteris utilitzats per a la  distribució de targetes:

• Veïns empadronats a la zona delimitada i amb vehicle domiciliat a Barcelona.
• Propietari d’una plaça d’aparcament a la zona delimitada.
• Veïns de la 3a edat empadronats sense vehicle.
• veïns amb disminució empadronats sense vehicle.

Les targetes funcionen amb un sistema de detecció per proximitat. Mitjançant un sistema electrònic, la porta 
d’accés a la zona s’obre automàticament quan s’hi apropa la targeta. 
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

Mobilitat i SeGuRetat viàRia

Pla De Mobilitat Del faRRó (../..)
La posada en marxa del Pla de Mobilitat s’ha desenvolupat en diverses fases. 

Març /Juny 2006: 
Estudi de la zona, determinació dels criteris d’aplicació i explotació de dades referents al veïnat de la zona. A 
través del Departament de Comunicació i Qualitat del Districte s’endega la primera fase informativa als ciutadans: 
cartes, díptics, web, premsa..  

Juliol 2006: 
Gestió i tramesa de les targetes d’accés a la zona. Habilitació d’una Oficina d’Informació al carrer Saragossa i 
d’un punt d’atenció telefònica sobre el Pla de Mobilitat al Farró. 

agost/octubre 2006: 
Normalització del procés a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del districte.
Fase de resposta a les incidències.
Obertura de les pilones per proximitat i posterior obertura definitiva, amb un servei provisional (1 setmana) d’in-
formadors permanents.

Senyalització i segona fase informativa als ciutadans: cartells, díptics, etc..
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

Mobilitat i SeGuRetat viàRia

aCtuaCionS PeR MilloRaR l’aCCeSSibilitat i la SeGuRetat viàRia alS entoRnS eSColaRS
L’habilitació de “camins escolars”, és a dir, facilitar l’accés dels alumnes als centres educatius ha estat un dels 
principals eixos d’actuació durant aquest any. Cal destacar que el districte de  Sarrià-Sant Gervasi és caracteritza 
per una gran concentració de centres d’ensenyament i amb una població escolar molt elevada. 

Els 60 centres escolars del Districte de Sarrià-Sant Gervasi amb els 40.000 estudiants provoquen, durant el curs 
escolar, l’increment del trànsit en vies molt transitades com són l’avinguda Diagonal, la Ronda de Dalt, la Via Au-
gusta, el passeig de la Bonanova, etc..i que són pas d’accés a nombrosos centres escolars. 

La constitució, el maig del 2005, de la Comissió per a la seguretat a l’entorn del centres educatius del distric-
te ha suposat un avenç per solucionar, de forma eficaç i progressiva, aquesta problemàtica. 

Les diverses mesures que s’estan aplicant des del districte tenen com a objectiu fer més segurs i transitables 
els trajectes als centres escolars, reduint les barreres arquitectòniques, instal·lant elements que obliguin a 
reduir la velocitat, fomentant el transport públic i millorant els accessos a les escoles. 

Aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la comunitat educativa i del reforç de la presència de 
la Guàrdia urbana en les immediacions dels centres escolars. 

CuRS 2005-2006
• instal·lació de bandes rugoses al carrer angli, des de la Ronda de Dalt al passeig de la Bonanova.
• Senyalització del camí escolar d’orlandai que aprofita la comoditat dels carrers per a vianants i que compta 

amb senyals lluminoses de precaució per a conductors.
 El camí aprofita la comoditat  dels carrers peatonals Jaume Piquet-Ivorra-Monterols fins arribar al carrer Trin-

quet on s’ha anivellat la vorera i la calçada, i que dóna accés a l’Avinguda de J.V.Foix que compta amb senyals 
lluminoses de precaució pels conductors que circulen en tots dos sentits de la marxa.

• Millores dels accessos a l’escola Dolors Monserdà-Santa Pau, al passeig de Santa Eulàlia.

• Remodelació del carrer Avenir, on s’ubica l’escola Infant Jesús: ampliació de les voreres, reforçament de les 
cruïlles per donar una major seguretat als vianants en els encreuaments, reordenació de l’espai destinat a con-
tenidors, aparcament de motos i càrrega i descàrrega. 

CuRS 2006-2007
• Actuacions urbanístiques que s’estan realitzant actualment per millorar l’accessibilitat de l’estació de fGC 

Reina elisenda, molt utilitzada per la població escolar, habilitant espais, que permetran la connexió entre 
l’Avda. J.V. Foix i l’andana existent de l’estació de Reina Elisenda.

• Remodelació de l’avinguda de Vallvidrera, amb eixamplament de vorera i calçada, nova il·luminació i nous se-
màfors que facilitaran la seguretat del trànsit dels escolars als entorns de l’estació de FGC.

• Remodelació del carrer Reis Catòlics, que connecta diversos equipaments culturals, i entre ells, l’escola Nabi.
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.1 PRoJeCteS uRbaníStiCS

altReS aCtuaCionS D’inteRÈS

viaducte de bellesguard Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Recuperació de  les voltes del viaducte de Bellesguard, obra 
singular dissenyada per Gaudí a principis del segle passat, i 
la restauració de l’espai que l’envolta. Urbanització del car-
rer Valeta d’Arquer i de la vorera del carrer de Benedetti, així 
com actuacions de renovació del clavegueram, de l’enllu-
menat públic i del sistemes de rec.

2.550,87 m2 670.987,82€ Finalització: maig 
2006

edifici d’elies Rogent ( voltants del  Pantà de vallvidrera) Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Restauració de l’antic edifici del guarda del pantà, obra de 
l’arquitecte d’Elies Rogent. Aquest projecte és fruït del  con-
veni marc de cooperació signat entre el Consorci del Parc de 
Collserola i l’Ajuntament de Barcelona.

90,00 m2 

(edifici)
163.521,00€ Inici: setembre 

2005 
Finalització: febrer 
2007

torrent de les Monges Superfície: Pressupost: inici/finalització:

Incorporar a l’espai públic de Sarrià l’antic Torrent de les 
Monges, integrant al parc les primeres estribacions de la 
massa forestal de Collserola. 
Restauració dels elements arquitectònics (pasera, murs, es-
cales...) situant en les zones planeres àrees pel descans i els 
jocs infantils. Urbanització del carrer Ràfols.

28.972,00 m2 5.281.708,81€ Inici: setembre 
2006
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.2 ManteniMent De l’eSPai i SeRveiS uRbanS

ManteniMent inteGRal

actuacions Sarrià Sant Gervasi
vallvidres-
les Planes

total 
DiStRiCte

Renovació de l’enllumenat 
públic

326 743 (Sant Gervasi Centre), 
225 (Putxet), 
  53 (Bonanova)

  27 (Collserola), 
    3 (Vallvidrera), 
103 (Les Planes)

1.477

actuacions Sarrià Sant Gervasi
vallvidres-
les Planes

total 
DiStRiCte

Guals 115 53 (Sant Gervasi Centre), 
69 (Putxet), 
38 (Bonanova)

7 282

actuacions Sarrià Sant Gervasi
vallvidres-
les Planes

total 
DiStRiCte

Pavimentació 8 Ctra. Aigües 
Camí de Vallvidrera

10

actuacions Sarrià Sant Gervasi
vallvidres-
les Planes

total 
DiStRiCte

Recobriment asfàltic Castellnou (Ver-
gós-Milanesat)

via augusta 
(Diagonal-Travessera), 
via augusta 
Vergós-Pau Alcover), 
Pomaret

4

ManteniMent i SeRveiS

actuacions

• Voreres (superfície)
• Calçada (superfície)
• Cost final (euros)

10.206,00 m2

9.998,65 m2

726.545,55 €
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5.1 SeRveiS tÈCniCS
5.1.3 lliCÈnCieS i inSPeCCionS

tipus d’actuació 2006

llicències d’activitats

Llicències d’activitats sol·licitades 463

Llicències d’activitats atorgades 357

Trapassos de llicències sol·licitades 118

llicències d’obres menors

Llicències sol·licitades 1.154

Llicències atorgades 1.046

llicències d’obres majors

Llicències d’obra nova sol·licitades 66

Llicències de rehabilitació sol·licitades 175

Llicències d’obres majors atorgades 140

llicències de publicitat

Llicències sol·licitades 3

Llicències atorgades 3

llicències de guals

Llicències atorgades 74

Llicències alta sol·licitades 123

Modificacions sol·licitades 26

llicències ocupació de via pública

Resta de llicències sol·licitades 120 

Llicències atorgades 170

Padró vetlladors 72

inspeccions

Activitats 805

Obres 1.557

Via Pública/Guals 166

Altres 523
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
PRoMoCió SoCial

CentReS CíviCS

activitat dels centres cívics CC Sarrià CC vallvidrera CC Pere Pruna CC elèctric

Coneixement i relació

Tallers diferents realitzats 46 27 15 29

Persones diferents inscrites 606 131 254 127

Ingressos anuals (€) 76.453 14.015 3.934.900 12.828

Producció cultural

Cicles o programes singulars produïts 7 15 19 18

Activitats realitzades 63 21 119 23

Espectadors o assistents 8.435 5.817 5.656 5.611

Despesa anual (€) 10.627 4.642 1.161.812 5.178

foment de la creativitat

Usos dels espais per a la creació i l’assaig 1.196 181 62

Persones usuàries dels espais 115 4.160 65

Entitats o grups usuaris d’aquests espais 23 20 10

Col·laboració en l’agenda territorial

Activitats de festa major i calendari festiu popular 30 15 9 15

Activitats de les associacions de barri 21 21 4 72

Cooperació amb l’associacionisme

Usos de cessió d’espais 1.682 63 145 27

Entitats  participants 21 20 34 7

Suport logístic

Lloguers d’espais 85 11 17 10



65

5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
CultuRa

ConSell De CultuRa

total

Entitats membres 44

Reunions de plenari 1

Mitjana d’assistents 19

Reunions de comissions o grups de treball 3

Mitjana d’assistents 9

PRoMoCió i aCCió CultuRal

En l’àmbit cultural, la commemoració dels 250 anys del naixement de Mozart ha estat el tret més destacable. S’ha  
fet una producció específica “La música de Mozart, una capsa de sorpreses” que s’ha ofert a les escoles tan pú-
bliques com concertades i privades i s’ha representat també per a públic en general amb una excel·lent acollida.

nom cicle o activitat puntual nombre d’activitats Participants

Vespres musicals 9 692

La música de Mozart, una capsa de sorpreses 7 3.350

Cicle Mozart per a famílies 3 320

Cicle audicions comentades per a adults 6 230

Cicle sobre òperes de Mozart 2 40

Cicle Schumann per a adults 3 105

El rastre de la paraula 7 148

Itineraris culturals 13 441

Primavera coral 4 430

BCN Poesia 4 107

Teatre de carrer 10 370

Pastorets a Vallvidrera 6 480

Jornades tallers oberts a Sarrià 2 800

Commemoració centenari Joaquim Homs 2 115

Concert centenari Schumann 1 115

Homenatge Fèlix Amat 1 200

Presentació teatre “Las voces de la locura” 1 43

Memorial Joan García 3 75

Centenari “L’Estel de Natzaret” 3 450

Cicle “Clàssica a Sagrat Cor del Tibidabo” 4 410
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
CultuRa

feSteS De CultuRa PoPulaR

D’entre les celebracions festives de l’any cal destacar el 25è aniversari de la fira de Sant Pons, a la placeta de 
Sant Vicenç i conseqüentment l’aniversari de la constitució de l’Associació Sant Ponç de Sarrià. Al llarg del dia es 
va fer demostració del procés d’elaboració de la mel, amb un rusc en directe, amb molta participació d’escolars 
i públic en general.

nom festa Participants

Santa Eulàlia 383

Sant Medir 3.000

Sant Jordi 2.123

Carnaval 359

Dia de la Dansa 450

Festa de la Música 500

11 de setembre 185

Castanyades 130

25 anys de Sant Ponç 1.500

Santa Cecília 650

Nadal a la Plaça Consell de la Vila 200

Concerts de Nadal 1.870

feSteS MaJoRS

Al marge del volum que representa la Festa Major de Sarrià, destaca l’activitat festiva dels barris situats a la serra 
de Collserola i que són exponent de la voluntat de crear una consciència de barri entre una població escassa i 
amb habitatges dispersos.

entitats participants en les comissions 
o coordinadores de festes

Can Caralleu 1

Les Tres Torres 2

El Putget 1

Sant Gervasi 4

Can Castellvi-Mas Guimbau 1

Vallvidrera 9

Font del Mont 3

Peu del Funicular 1

Sarrià 58
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
xaRxa aSSoCiativa

entitats associatives per àmbits àmbit d’actuació dins del districte

Cultures i científiques (inclou corals,teatre, societats) 44

Comerç 20

Esports 1

Educació (inclou AMPA) i treball 109

Drets civils 1

Dones 8

Atenció social i salut 7

Religioses 7

Veïnals (inclou comunicació i polítiques) 20

Cooperació i solidaritat 9

Infància i joventut 58

Gent gran 27

Persones amb discapacitat 53

Medi ambient 1

Altres entitats 21
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
eDuCaCió

ConSellS eSColaRS DelS CentReS

total

Consells escolars de centre (CEIP / IES) 74

Reunions per consell 4

Representants municipals 8

CEIP: centres d’educació infantil i primària.

IES: instituts d’educació secundària

ConSell eSColaR Del DiStRiCte

total

Membres individuals 72

Reunions del Plenari 3

Mitjana d’assistents 22

Comissions o grups de treball 2

Reunions de comissions o grups de treball 1
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
SeRveiS SoCialS

aJutS eConÒMiCS

CSS Sarrià CSS Sant Gervasi

nombre d’ajuts 
econòmics

import 
(€)

nombre d’ajuts 
econòmics

import 
 (€)

Alimentació 39 19 2.139,96

Roba 37 1.176 1 30

Transport 10 569 8 661

Salut 34 1.886 69 10.278,84

Habitatge allotjament 25 6.500 94 31.689,73

Habitatge manteniment 12 1.204 38 4.961,58

Escolars 13 2.200 34 6.798,65

Lleure 20 2.036 13 1.955,57

Generals 6 1.894 4 745

SeRveiS D’atenCió DoMiCiliàRia

CSS Sarrià        CSS Sant Gervasi

atenció domiciliària (treballadors i treballadores familiars)

Llars ateses 58 147

Persones ateses 88 201

Persones amb servei actiu a 31 de desembre

Mitjana d’hores setmanals d’atenció per llar 3,8 4,6

arranjament d’habitatges

Llars arranjades 2 9

Menjars a domicili

Persones ateses 3 2

Àpats servits 129 37

neteja de la llar

Llars amb neteja periòdica 45 70

PeRSoneS ateSeS

CCS Sarrià 556

CCS Sarrià 1.519

total 2.075
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
PRoMoCio SoCial / DoneS

aCtivitatS De DinaMitzaCió De DoneS

nom cicle o activitat puntual nombre d’activitats Participants

Tertúlia setmanal a l’Espai Cultural Pere Pruna 27 332

Cicle cinema “Mares i filles” 3 125

Cafè diàleg “Dona, com t’ho fas?” 5 94

Curs Dona Connecta’t 9 9

Curs manualitats a Vallvidrera 30 33

Esmorzem gràcies al sol 4 150

Sortides culturals de l’Elèctric 3 40

Conferència Associació Odame 1 25

Ser dona no es una malaltia 1 19

Taller de cuina 1 25

Ball de primavera a l’Elèctric 1 40

Xerrades a l’Elèctric 2 22

Lliurament medalla del districte a Lluïsa Granero 3 36

Exposició “Mares i filles” 1 220

Sortida Santa Caterina 1 125

Ruta carrers Mas Guimbau amb nom de dona 1 13

Exposició “Dones a l’exili” 1 26

ConSell De DoneS

Els grups de treball s’han fet per tractar el tema triat per participar en el Congrés de les dones previst pel 2007.

total

Entitats membres 11

Reunions de plenari 2

Mitjana d’assistents 10

Reunions de comissions o grups de treball 4

Mitjana d’assistents 14
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Casals d’estiu i  
esportius

Campus  
olímpia

Rutes, colònies i 
campaments

Activitats homologades 9 2 11

Places ocupades 2.257 664 306

Beques sol·licitades 74 6 7

Beques concedides 79 6 7

Import atorgat (€) 10.188,30 1.028,54 785,7

5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
PRoMoCió SoCial / infànCia

CaMPanya De vaCanCeS D’eStiu PeR a infantS i aDoleSCentS

Els 21 infants amb discapacitat corresponen a un casal d’educació especial, no homologat a nivell de ciutat però 
reconegut pel districte.

luDotequeS, CaSalS infantilS i eSPaiS PeR a aDoleSCentS

ludoteques (de 0 a 12 anys): 
espai infantil “el petit Drac” i espai infantil “el Parc”

Usos de ludoteca per entitat 5.970 38.135

Usos dels centres escolars 304 196

Usos en total 6.274 38.331
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PuntS D’infoRMaCió i aSSeSSoRaMent Juvenil

Durant l’any 2006 s’ha disposat d’un punt d’informació en l’espai jove del Centre Cívic de Sarrià.

Consultes ateses 107

5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
PRoMoCió SoCial / Joventut

aCtivitat De DinaMitzaCió Juvenil

nom del cicle o de l’activitat puntual nombre d’activitats Participants

6ª  TRAS (Trobada de representats d’alumnes) 1 98

4ª Mostra de Dansa Jove 1 290

Dia Internacional de la Dansa 1 625

IEStival (Festival de fi de curs acadèmic) 1 537

Nits de teatre a Sant Gervasi 2 160

Nits de Dansa a Sant Gervasi 1 181

Nits de Jazz a Sarrià 4 200

Concurs de Directes de la Coordinadora de Rock 1 350

Mostra d’Art Jove (Vallvidrera i les Planes) 5 490

Teatre a Vallvidrera 2 280

Cinema a Vallvidrera 3 45

Elektrojove a l’Elèctric 1 200

Tallers a la llum de la lluna 2 18

Nadal jove 2 105

Cinema forums a l’Elèctric 2 40
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
PRoMoCió SoCial / Gent GRan

CaSalS i eSPaiS PeR a Gent GRan

Casal Can fàbregas Casal Can Castelló

Tallers i cursos 70 148

Hores programades 1.295 2.482

Inscripcions a tallers i cursos 851 2.450

Activitats 64 88

Participants en activitats 2.103 2.380

Socis i sòcies dels casals (a 31 de desembre) 830 402

total

Entitats membres 29

Reunions de plenari 2

Mitjana d’assistents 36

Reunions de comissions o grups de treball 11

Mitjana d’assistents 11

CoMiSSió De Gent GRan
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nom activitat Projectes Centres educatius o 
escolars participants

Participants

Agenda 21 30 4 30

5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
MeDi aMbient

aCtivitatS D’eDuCaCió aMbiental

aMbientalitzaCió D’aCtivitatS

Al programa d’agenda 21 escolar cal destacar la realització de tallers amb material de l’entorn per part de 19 
grups de primària i secundària així com la trobada final d’aquest alumnat a CosmoCaixa. Altres activitats signifi-
catives han estat la utilització del got reutilitzable i el servei d’aigua “a doll” en activitats festives del districte.

nom cicle nombre d’activitats Participants

Got reutilizable 5 1.200

Servei d’aigua “adoll” 2 770

Xerrades grups de gent gran 4 66

ConSell De MeDi aMbient i SoStenibilitat

total

Entitats membres 9

Reunions 1

Mitjana d’assistents 6
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5.2 DePaRtaMent De SeRveiS PeRSonalS
CooPeRaCió i SoliDaRitat

aCtivitatS De CooPeRaCió i SoliDaRitat

nom cicle o activitat puntual nombre d’activitats Participants

Cicle el Mar 5 170

Cicle Jo sóc Cuba 4 223

Salut i medicina maia 2 6.538

Festa Comerç Just 2 450

Espectacle Senegal jardins Roig i Raventós 1 40

Taller Descobrint Guatemala 1 37

Cinema i berenar Comerç Just 2 90

Els dijous de l’Iran 10 247

Els dijous de Japó 10 220

Concerts Solidaris de Can Ponsic 2 750

Exposició “El nostre entorn, la nostra vida” 1 180

Altres activitats d’interès han estat el suport a la creació d’una escola al Perú per part de i l’establiment de re-
lacions amb el Centro Cultural José Agustín Goytisolo de Sucre per finançar la formació a persones usuàries 
d’informàtica.

ConSell De CooPeRaCió i SoliDaRitat

total

Entitats membres 11

Reunions 10

Mitjana d’assistents 8
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5.3 DePaRtaMent De CoMuniCaCió i qualitat
obJeCtiuS i aCtivitatS

El Departament de Comunicació, transversal i polivalent, ha portat ha terme diferents tipus d’actuacions amb 
coherència amb els objectius del Pla de Comunicació: 

• Difondre i donar a conèixer, entre el conjunt del veïnat, els projectes i accions endegades pel Districte, així com 
les organitzades conjuntament amb altres institucions i entitats.

• Consolidar la comunicació i complicitat amb els líders d’opinió i mitjans de comunicació, a través de la infor-
mació regular sobre l’actualitat més immediata i els events i actes més rellevants del Districte.

• Enfortir el comerç de la zona desenvolupant i potenciant actuacions i mecanismes de comunicació conjunts 
• Privilegiar la comunicació de la imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi en els diferents productes publicats. També s’ha vetllat per adequar a la normativa vigent a la senyalit-
zació dels equipaments.

• Treballar en la línia de garantir i optimitzar la comunicació amb la ciutadania, recollint les seves queixes, deman-
des i suggeriments, a diferents nivells, com ara, a través de les respostes a les cartes publicades en premsa, la 
resposta a instàncies, o a través de l’IRIS.

l’oficina d’atenció al Ciutadà del Districte, durant 2006 ha continuat implementant millores amb relació a 
l’atenció a la ciutadania, per tal d’incrementar la qualitat d’aquesta atenció i, en conseqüència, la satisfacció de 
totes les persones usuàries de l’Oficina. El mes d’octubre, l’Oficina va incorporat un nou cap d’OAC.
Paral·lelament, i aprofitant el període d’estiu, s’han efectuat obres de millora que han afectat tant a les dependèn-
cies del Departament de Comunicació com a les de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Aquestes obres han tingut com 
a principal objectiu, ampliar i adequar l’àrea destinada a l’atenció del ciutadà.

a. elaboRaCió DelS PRoDuCteS  De CoMuniCaCió 
S’han editat, de manera regular i periòdica, diferents productes de difusió com ara, díptics o tríptics, cartells, invita-
cions, plafons informatius, butlletins informatius, etc. Els diversos productes de difusió elaborats els classifiquem en 
tres blocs: per difondre diversos esdeveniments periòdics, estacionals, homenatges, publicacions, etc. ; per comuni-
car obres; i per informar i convocar a les diverses inauguracions. En total s’han elaborat 124 productes de difusió.

Productes  de comunicació d’esdeveniments periòdics i estacionals (*) nombre
Programacions  activitats trimestrals dels equipaments i publicacions estacionals 23

Programació trimestral gener-març-2006 7

Programació trimestral abril-juliol 2006 7

Programació trimestral setembre-desembre 2006 7

Llibret d’estiu 2006 1

Calendari de Nadal 2007 1

esdeveniments periòdics organitzats pel districte 14
Matinals infantils, díptic 1

Sant Medir, cartell i díptic 2

Dia de la Dona, díptic i invitació 2

Invitació llibre “Els nostres carrers porten nom de dona” 1

Sant Jordi, díptic 1

Santa Eulàlia, díptic i cartell 2

Portes Obertes inici curs escolar, díptic 1

Diada de Catalunya, invitació 1

Cartell Carnestoltes 1

Invitació exposició Javier Serrano 1

25 Novembre dia de la violència contra les dones, díptic 1
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5.3 DePaRtaMent De CoMuniCaCió i qualitat
aCtivitatS

Productes  de comunicació d’esdeveniments periòdics i estacionals (*) (../..) nombre

altres activitats organitzades pel districte 14

Formació gent gran: 3 díptics: Balada Country de la Gent Gran, Coral de la Gent Gran. 3

Rastre de la paraula (2 tríptics) 2

Trobades casals d’estiu (flyiers) 1

Cartell Primavera Coral 1

Cartell Carnestoltes 1

Jardins Terapèutics de Vil·la Florida (díptic) 1

250 aniversari Any Mozart (díptic i invitació) 2

Invitació llibre dels carrers de Vallvidrera 1

Cartell Educació Viària 1

Cartell “Mapa Agenda 21 Escolar-2006” 1

Publicacions del Districte 14

Butlletí mensual del Districte 10

Els carrers de Vallvidrera 1

Reedició de la publicació sobre itineraris de El Tibidabo 1

“Els nostres carrers porten nom de dona” 1

Publicació dels Jocs Florals escolars 1

homenatges i altres en col·laboració amb entitats o familiars 12

Homenatge Joan Garcia (invitació, díptic, vídeo) 3

Vázquez Montalbán (targetó) 1

Fèlix Amat (invitació) 1

Joaquim HOMS (invitació, díptic) 2

Trobada de Sarrias (díptic, invitació, díptic, plafons) 4

Pedralbes (díptic) 1

impressió productes per a la difusió d’actes organitzats per entitats 17

Cartell Cavalcada Reis 1

Música El Tibidabo (díptic) 1

Tallers oberts d’artistes (fulletó i ploter) 2

Cartell Sant Ponç 3

Festa Major de Sarrià; programa (invitació, cartell) 1

Mostra de comerç de Sarrià (cartell, díptic) 1

Díptic Mostra de comerç de Sarrià 2

Camí escolar-Dolors Monserdà (invitació) 1

Música Clàssica Sagrat Cor de Sarrià (díptic) 1

Centenari Estel (invitació, auca i punt de Llibre) 3

Punt de Llibre Casa Ramos 1

banderoles Risc incendi Collserola 1

total 95
(*) Organitzats pel Districte o per entitats.
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aCtivitatS

Productes de comunicació d’obres nombre

Remodelació barri Farró, exposició- 4 plafons, Centre Cívic de Vil·la Florida (2 cartells porteria, 1 carta) 4

Casc antic Sant Gervasi (cartes) 2

Sant Guillem (carta, cartell) 1

Avenir (carta) 1

Rafael Batlle (carta) 1

Calvet (carta) 1

Reis Catòlics (carta) 1

Av. Vallvidrera (carta, cartell) 2

Pavimentació provisionals de la Carretera de les Aigües (Cartell) 1

Carrer Anglí, Santíssima Trinitat (cartell, carta) 1

Equipaments de Marmellà (plafons, carta i cartell) 3

Pla de Mobilitat del Farró (2 comunicats, 2 díptics) 4

General Mitre (exposició) 1

total 23

Productes de comunicació d’inauguracions nombre

Jardins de Monterols (díptic) 1

Viaducte de Bellesguard (díptic i invitació) 2

Millores a Sarrià per a la Festa Major (díptic) 1

Inauguració escales de Roma al barri del Putxet  (díptic) 1

Inauguració millores al Farró (díptic) 1

total 6

b. DifuSió

Hem prioritzat la difusió a través de la revista Barcelona Informació i la web del Districte. Paral·lelament s’ha 
treballat en la implicació de la premsa local: La Veu de Sarrià, La Zona Alta, La Vall de Vidre, la revista Sarrià i el 
Magazine Sarrià-Sant Gervasi (des de juny de 2006).
Periòdicament s’han enviat notes de premsa a tots els mitjans de comunicació, amb relació a esdeveniments 
temporals o periòdics, inauguracions, etc. per tal de convocar-los i/o facilitar-los la informació al respecte.
També s’ha fet servir, per informar al veïnat de manera regular, el correu ordinari, o el correu electrònic, la qual 
tasca ha comportat tenir al dia les bases de dades del nostre mailing.
Un altre procediment habitual que durant 2006 s’ha treballat de manera acurada ha estat la comunicació a través 
dels 15 TAM del Districte,  recollint les demandes de publicitat de les entitats que ho sol·liciten.

a través dels mitjans de comunicació: municipals, locals o generals

Entrevistes de la regidora en els mitjans (revistes locals i generals, Barcelona Televisió, COM-RÀDIO,...) 43

Notes de premsa difoses 64

Respostes a cartes escrites als diaris 22

Articles publicats en premsa 152

Notes publicades en agendes 161

Cartes publicades 14
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5.3 DePaRtaMent De CoMuniCaCió i qualitat
aCtivitatS

C. PRoMoCió Del teixit CoMeRCial Del DiStRiCte 
S’ha treballat per reforçar el comerç de la zona i desenvolupar mecanismes de comunicació conjunts amb els dos 
eixos comercials del Districte: EIX Comercial de Sarrià i de Sant Gervasi (Barnavasi), donant suport a les iniciatives 
dels comerciants, aportant  projectes d’interès pel comerç de la zona i atenent les demandes i necessitats dels 
comerciants de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera. 
Durant el 2006 aquestes accions han tingut més rellevància per coincidir amb l’Any del Comerç. 
També s’ha donant suport a la consolidació de les fires tradicionals dels diferents barris, alhora que s’ha impulsat 
la creació de noves, com és el cas de la Fira del Petit Artesà a  la plaça Bonanova.

actuacions
• Difusió de les actuacions programades pels diferents eixos en l’Any del Comerç.
• Seguiment i promoció de les fires locals: nova fira artesanal, el Petit Artesà.
• Gestionar les necessitats dels comerciants del carrer Calvet afectats per les obres de remodelació.
• Gestionar les necessitats dels comerciants del Farró afectats el Pla de mobilitat del Farró.
• Realització de l’estudi de la zona del Farró.
• Convocar la Comissió Consultiva de Promoció Econòmica per dues vegades durant l’any 2006, Any del Co-

merç: gener i desembre.
• Participació i suport en les cavalcades de Reis de Sarrià i Sant Gervasi.
• Participació i suport en les mostres de comerç dels dos eixos: Sarrià i Sant Gervasi coincidint amb l’Any del 

Comerç.
• Seguiment de les obres del mercat de Sarrià i facilitar la informació  ciutadana.
• Presència en les assemblees de les diferents associacions i atenció personalitzada de les seves necessitats.

D. SenyalitzaCió D’equiPaMentS MuniCiPalS nombre

Centre Cívic de Sarrià 2

Espai Infantil El Parc 1

Escola Dolors Montserdà (plafons AMPA) 2

Oficina de Collserola 3

Arxiu Històric Districte 3
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aCtivitatS

e. GeStió De queixeS i SuGGeRiMentS a tRavéS De l’iRiS 

Mes entrades

Gener 118

Febrer 117

Març 122

Abril 95

Maig 129

Juny 95

Juliol 100

Agost 85

Setembre 116

Octubre 128

Novembre 117

Desembre 84

total 1.306

estat nombre

En tràmit 37

Tancades 1.231

Anul·lada 38

GRau De ReSoluCió De leS fitxeS

Anul·lada
2,9%
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les principals temàtiques presentades nombre de fitxes %
Calçada 23 1,76%

Voreres 16 1,23%

Parcs, jardins i zones verdes 10 0,77%

Recollida brossa orgànica 5 0,38%

Senyalització trànsit 3 0,23%

Projectes urbans / actuacions urbanístiques / obres 2 0,15%

Enllumenat 2 0,15%

Seguretat ciutadana / incompliment ordenances 2 0,15%

Fuites d’aigua 2 0,15%

Neteja carrers i/o places 2 0,15%

Neteja solar municipal 2 0,15%

OACS 2 0,15%

Obres via pública 2 0,15%

Plaques carrers 2 0,15%

Escales 1 0,08%

Ordenació viària 1 0,08%

Sacs i contenidors runa 1 0,08%

Vltres 1 0,08%

Tanca 1 0,08%

Altres temes neteja i recollida 1 0,08%

Aparcaments municipals 1 0,08%

Bancs 1 0,08%

Recollida brossa neta 1 0,08%

total 84
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5.3 DePaRtaMent De CoMuniCaCió i qualitat
ofiCina D’atenCió al CiutaDà

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sarrià- Sant Gervasi durant l’any 2006 ha tingut un nombre de 
62.789 atencions, lleugerament inferior a l’any anterior. Durant aquest periode és de destacar la participació de 
l’OAC en la implantació del Pla de Mobilitat del Farró, la realització de les obres de millora de l’OAC, ampliant els 
espais d’atenció al públic, i l’inici del Pla de Millora de l’OAC.

S’ha continuat treballant amb un compromís de qualitat de la certificació ISO 9001:2000 renovada enguany.

Comparatiu persones ateses 2004 2005 2006

Gener 4.378 4.950 5.298

Febrer 5.040 8.064 5.630

Març 6.761 6.961 7.289

Abril 7.979 7.066 5.251

Maig 5.749 6.033 6.384

Juny 4.979 5.555 5.998

Juliol 5.125 4.948 4.835

Agost 2.730 3.324 1.809

Setembre 5.097 5.589 4.460

Octubre 4.688 5.453 5.992

Novembre 5.125 5.785 5.542

Desembre 4.412 5.021 4.301

total 62.063 68.749 62.789
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ofiCina D’atenCió al CiutaDà

tramitacions 2006 hisenda Padró
targeta 

rosa Registre informació urbanisme altres total

Gener 597 3.928 81 1.387 3.199 410 4 9.606

Febrer 720 3.639 65 1.761 3.064 456 2 9.707

Març 1.315 5.443 84 1.829 3.349 558 1 19.313

Abril 1.144 3.520 50 1.457 2.000 449 1 8.621

Maig 1.289 4.458 81 1.814 2.830 574 3 11.049

Juny 1.155 3.941 70 1.730 2.923 522 1 19.670

Juliol 919 3.506 86 1.747 1.831 507 1 8.597

Agost 428 2.920 78 858 1.761 311 0 6.356

Setembre 556 3.968 118 1.328 2.600 391 0 14.953

Octubre 893 4.657 86 1.868 2.557 432 0 10.493

Novembre 794 3.969 77 1.843 2.995 452 16 10.146

Desembre 655 2.786 53 1.478 2.124 303 9 20.639

total 10.465 46.735 929 19.100 31.233 5.365 38 113.865

27,4%

16,8%
0,8%

41,0%

9,2%
0,0%

4,7%

Hisenda Padró Tarjeta rosa Registre Informació Urbanisme Altres
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ofiCina D’atenCió al CiutaDà

Percentatge de persones ateses en 
menys de 10 minuts d’espera. 2006

% oaC-10 min

Gener 90,4

Febrer 90,4

Març 76,7

Abril 75,6

Maig 70,1

Juny 71,4

Juliol 45,5

Agost 80,8

Setembre 65,9

Octubre 65,1

Novembre 84,8

Desembre 68,4

total 73,76

Millora dels espais de l’oaC
Durant els mes d’agost es van realitzar les obres de l’OAC , de les quals destaquem com a principals millores, 
l’ampliació de l’àrea d’espera dels usuaris i l’estructuració de l’espai compartit  amb el departament de Llicències 
i Inspeccions que també realitzen atenció al públic. És de destacar l’ampliació de l’espai per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Gestió del Pla de Mobilitat del farró
Des de l’OAC es va portar a terme tot un seguit de tasques amb relació a la implantació del Pla de Mobilitat del 
Farró, que van incloure, tant les relacionades amb la fase prèvia, consistents en la recerca d’informació sobre les 
persones amb dret a targeta, etc., com les tasques de la fase final, consistents en la implantació  del tràmit en 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Relació de les tasques portades a terme:
• Maig: Determinació i aplicació de criteris per a l’obtenció de la targeta d’accés a l’àrea de prioritat de vianants 

del Farró.
• Juny: Generació i obtenció de les dades sobre les persones/entitats/locals comercials de la zona afectades a 

través de l’IMI.
• Juny: Adquisició i tramesa de 2.000 targetes d’accés a la zona.
• Juny-Juliol: Organització i posada en marxa del Punt d’informació del farró, al carrer Saragossa 74, i del 

telèfon d’informació sobre el Pla de Mobilitat del Farró. Atenció al veïnat, recollint les seves incidències i recla-
macions: persones que no havien rebut la targeta, que volien més informació sobre els criteris aplicats, etc..

• Primera setmana d’agost: Tancament de l’Oficina del carrer Saragossa i normalització del procés a través de 
l’OAC.

• octubre: Inici de l’aplicació del Pla de Mobilitat mitjançant la posada en marxa de les pilones amb un servei 
d’informació permanent en el carrer, durant una setmana.

Des de l’inici fins el mes de desembre, des del Departament de Comunicació, es van respondre diverses incidèn-
cies presentades a través dels diferents canals: instàncies en el Punt d’Informació del carrer Saragossa i a través 
de l’OAC (450), telèfon d’informació de Farró (230 trucades), IRIS (6), personalment en el territori (60).
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5.4 DePaRtaMent De SeCRetaRia tÈCniCa i JuRíDiCa
inDiCaDoRS De GeStió De la SeCRetaRia téCniCo JuRíDiCa

indicadors total

1) indicadors d’actuacions de tipus institucionals

Expedients dels consells plenaris del Districte 5

Expedients de les audiències públiques del Districte 5

Expedients del Consell de Prevenció i Seguretat del Districte 1

Expedients dels Consell Ciutadà del Districte 1

Expedients de les comissions consultives del Districte 10

Expedients de les sessions de la Comissió de Govern del Districte 7

Expedients de les sessions de la Junta de Portaveus del Districte 5

Expedients de convenis del Districte amb altres organismes i entitats (públics i privats) 9

Informes jurídics diversos d’assessorament legal preceptius de tipus institucionals 4

Informes relatius a expedients de queixes ciutadanes a les institucions del Síndic de Greuges de 
Catalunya i de la Síndica de Barcelona 21

2) indicadors d’intervenció en els diversos expedients de gestió administrativa

Participació en expedients de llicències d’activitats i inspecció (dels Serveis Tècnics del Districte) 473

Participació en precintes d’establiments (en expedients dels Serveis Tècnics del Districte i de la Secre-
taria Tecnicojurídica) 17

Participació en expedients de devolucions d’ingressos/dipòsits (dels Serveis Tècnics del Districte) 36

Participació en expedients de llicències d’ocupació d’obres (dels Serveis Tècnics del Districte) 48

Expedients sancionadors d’activitats 20

Expedients d’execucions subsidiàries 12

Expedients de declaracions administratives de lesivitat de llicències 1

Expedients de convenis urbanístics 9

Participació en expedients de recursos administratius 273

Participació en expedients de recursos contenciosos administratius (sol.licituds d’expedients per tra-
metre’ls a la Direcció dels Serveis Jurídics municipal 55

Seqüel.les de recursos contenciosos administratius (sol.licituds d’informes puntuals, d’ampliació d’in-
formació i d’ampliació de trameses d’expedients o documents 32

Execucions de sentències i seqüel.les d’aquestes 83

Expedients de responsabilitat patrimonial administrativa 113

Expedients de bonificacions fiscals 3

Participació en expedients de tramesa al Servei Contenciós Administratiu municipal en matèria de res-
ponsabilitat patrimonial administrativa (tramesa d’expedients i execucions de sentències) 34

Expedients sancionadors d’infraccions d’ordenances municipals 67

Informes jurídics diversos d’assessorament legal preceptius a la resta d’òrgans de gestió del Districte 
(Serveis Tècnics, Serveis Personals i Departament d’Administració) 35

Participació en expedients de contractes administratius del Departament d’Administració del Districte 22

Cooperació amb òrgans judicials en expedients de desocupació de finques ocupades il.legalment 5

3) indicadors de gestió de documents certificants de la Secretaria tecnicojurídica adreçats a 
particulars (a petició seva) i/o a altres administracions públiques i òrgans judicials 16

4) indicadors de gestió d’expedients de celebració de matrimonis civils al Districte 106
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inDiCaDoRS De l’aRxiu MuniCiPal Del DiStRiCte De SaRRià-Sant GeRvaSi 

indicadors

total usuaris 1.830

Consulta en sala 1.030

Consulta remota 550

Altres 250

total documents 3.000

Consultats en sala 2.300

Préstec de documents 1.220

total Reproduccions 1.575

Reproducció per fotocòpia 1.400 documents

Reproducció de plànols 75 documents

Reproducció digital 50 documents

Reproducció de fotografies 50 documents

activitats

Exposició Trobada de sarria’s 2006, 29-IX- al 15-X

edició publicacions

PORTAVELLA, Jesús. Els carrers de Barcelona: Vallvidrera. Barcelona; Ajuntament, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 2006

DARNÉ, Josep. Itinerari pel Tibidabo. Barcelona, Ajuntament, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Parc d’Atraccions el Tibidabo, 
2006

Sarrià-Sant Gervasi-Vallvidrera, imatges: DVD-r. Barcelona
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5.5 unitat teRRitoRial De la GuàRDia uRbana
inDiCaDoRS De la GuàRDia uRbana

tipus d’actuacions nombre

Policia de Circulació

Accidents 1.069

Regulació de trànsit 5.023

Serveis grua districte

Proves d’alcoholemia 3.433

Proves d’alcoholemia positives 183

Vehicles recuperats de robatori 43

Denúncies infraccions Circulació (Ordenances de Circulació) 56.811

educació viària Cívica

Escoles participants 25

Alumnes participants 6.787

Policia administrativa

Denúncies infraccions Ordenances Municipals 5.599

Inspeccions compliment d’Ordenances Municipals 8.978

Venda ambulant 88

Locals pública concurrència 96

Altres inspeccions (Obres, publicitat, etc.) 8.794

Vehicles abandonats i residus sòlids retirats 1.086

Policia de Seguretat

Denúncies infraccions seguretat ciutadana 162

Delictes/ Faltes contra la propietat (robatoris, furts, etc.) 107

Delictes/ Faltes contra la seguretat (agressions, baralles,etc.) 380

Detencions 105

Atenció i protecció de menors 16

Altres actuacions 89

Policia assistència

Total d’actuacions 942

Servei trasllat persones 239
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6
Actuacions a Collserola
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aCtuaCionS a CollSeRola

El Pla integral de Collserola recull entre els seus principals eixos l’adequació de la zona de Collserola com un gran 
espai ciutadà que combini l’oferta de serveis als seus habitants i a la resta de ciutadans amb la preservació del 
medi ambient i la conservació de la flora i fauna autòctones. 
D’acord amb aquests criteris,  durant el 2006 s’ha avançat en aquesta línia amb la segona fase recuperació del 
Pantà de Vallvidrera i la rehabilitació de la casa del guarda, un edifici annex, obra d’Elies Rogent.  

Amb periodicitat anual, es desenvolupen  les següents actuacions, incloses en el Pla Integral de Collserola: 

PlanS D’autoPRoteCCió ContRa inCenDiS ( Pau’S)
Els Plans d’autoprotecció contra incendis són fruït d’un conveni signat l’any 2001 entre l’Ajuntament de Barcelona 
i la Diputació per desenvolupar les actuacions d’autoprotecció als barris de la zona de Collserola. Actualment 
són: Vallvidrera, Cim del Tibidabo, El Rectoret, Mas Guimbau, Mas Sauró,  Font del Mont, Can Caralleu i Peu del 
Funicular. 
Els Plans d’autoprotecció contra incendis tenen com a principal objectiu posar a disposició del col·lectiu de 
persones que viuen en aquestes zones, considerades d’alt risc, els recursos i els coneixements bàsics que els 
permetin autoprotegir-se en cas d’incendi forestal, des del moment de produir-se i fins a la intervenció dels serveis 
d’extinció.

Mesures preventives per incrementar la seguretat a Collserola (2006):
• Reducció de la massa forestal afectada per les nevades de principis d’any.
• Manteniment de les franges de protecció ja existents als barris.
• Ampliació del nombre de franges, considerades d’interès, per a la millora de l’entorn forestal.
• Estudi de l’arbrat de risc en els indrets públics que pugui ocasionar danys a propietats o infraestructures.
• Neteja i manteniment de les finques públiques als barris.
• Requeriments de neteja en mal estat als propietaris de parcel·les.
• Abril 2006: Campanya d’informació i sensibilització als residents dels barris de Collserola sobre l’inici dels dis-

positius de prevenció d’incendis durant l’estiu.
• Juny 2006: Campanya d’informació i distribució de banderoles/díptics amb mesures per evitar incendis amb 

motiu de la revetlla de Sant Joan.

PRoGRaMa oPeRatiu De nevaDeS i/o GelaDeS a la zona De vallviDReRa-leS PlaneS
Conjunt de mesures especials que s’adopten quan s’incrementa el risc de nevades. En aquest operatiu participen 
els equips municipals: Bombers, Guàrdia Urbana, Manteniment i serveis i l’Oficina de Collserola. Les actuacions 
inclouen l’habilitació de punts de bujols de sal, a més de la provisió permanents en els indrets habituals. 

octubre 2006: 
Inici de la campanya informativa i de distribució dels díptics entre els residents de la zona. 

aCtuaCionS eSPeCialS DuRant el 2006 a la zona De CollSeRola
nevada de vallvidrera (27 i 28 de gener)
El temporal de pluja i neu va afectar amb especial virulència el Parc de Collserola. En el Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
els danys es van concretar a la zona de Vallvidrera, les Planes i el Tibidabo amb les següents conseqüències: 
• Acumulació de neu en carreteres, camins i nuclis de població.
• Arbres i branques caiguds en mig de la calçada i voreres i acumulació de deixalles vegetals. 
• Tall de corrent elèctric en domicilis i carrers sense llum per la caiguda de 50 pals d’electricitat.
• Domicilis sense línia telefònica.
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aCtuaCionS a CollSeRola

actuacions realitzades des del 28 de gener fins el 15 de febrer.  
• Senyalització i restabliment de la circulació  a les carreteres i pistes, incloent l’actuació dels vehicles de serveis 

com les màquines llevaneus i les escampadores de sal. 
• Retirada de 902 arbres caiguts
• Escampada de 225 tones de sal 
• Rescat de dues persones aïllades en el seu domicili
• Localització i suport de persones d’alt risc censades per l’Oficina de Collserola 
• Recollida de 400 tones de deixalles vegetals
• Treballs de neteja en les finques públiques
• Restabliment dels serveis de telefonia i enllumenat ( reposició dels 50 pals caiguts)
• Condicionament dels marges i voreres de carrers i camins.
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