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COMISSIÓ CONSULTIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 
Acta de la sessió:  27 de juny de 2017 
Hora de la convocatòria: 18:00 hores 
Seu del Districte, Sala de les Aigües  (Ronda Guinardó, 49) 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E 
Sr. Fernando Marín del GMBComú-E 
Sra. Núria Galán, consellera del GMPSC-CP 
Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates 
Sra. Susana Porcar, consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates 
Sr. Xavi Reig, conseller del GMERC 
Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP 
Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's 
Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera 
Sr. Toni Mateo, de l'AVV. de Montbau. 
Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís. 
Sr. Fernando Marín. 
Sr. Manuel Franco, Director del Servei de Llicències i Espai Públic del districte, que 
alhora actua com a Secretari. 
 
S'inicia la sessió a les 18 hores i 5 minuts. 
 
Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
Es planteja l'aprovació de l'acta anterior. Es va remetre el passat dia 23 de juny. 
 
Segon.- Informació del departament d'obres i manteniment del districte (obres 
finalitzades, en curs d'execució i pendents d'inici) 
 
S'han realitzat les següents obres: 
 
--Camí escolar Garriga i Roca. 
--Camí de Sant Cebrià. 
--Es segueixen instal·lant jocs infantils 
 
Està en curs l'expedient de desbrossaments dels solars del Districte. 
 
-- S'inicia la placeta del c. Poesia (darrere de l'Institut Narcís Monturiol). 
-- Implantació de pistes a la Pl. Boticelli. (pistes,accés rampa i mòdol petanques. 
-- Casal gent gran Sant Genís. S'inaugura el 14 de juliol. 
 
 
Es comenten les obres: 
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Obres gestionades pels Serveis Tècnics del Districte 
 
VIA PÚBLICA 
 
Enderroc de l’edificació anomenada “La Maña“ 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: març de 2017. 
Data final obres: abril de 2017. 
Import: 55.219,95 € (IVA inclòs) 
El contracte ha consistit en l’enderroc complert de l‘edificació principal i del resta 
d’edificacions annexes, garatges, magatzems, horts i murs exteriors; inclòs la 
desconnexió de les instal·lacions de subministrament elèctric, aigua i sanejament. 
 
Arranjament escales Castillejos-Josep Ciurana 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: abril de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 7.846,01€ (IVA inclòs) 
L’objecte del contracte ha estat l’arranjament de les escales situades al Carrer 
Castillejos cantonada amb el carrer Josep Ciurana, millorant l’accessibilitat de la zona. 
Les obres han consistit en l’enderroc de les escales actuals i la construcció d’unes 
noves escales adaptant-les a la normativa vigent millorant l’accessibilitat i evitant que 
els usuaris rellisquin degut al desgast del material d’acabat existent. També s’ha 
instal·lat una barana d’acer amb doble passamà. 
 
Arranjament pas Isadora Duncan 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: abril de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 55.336,93€ (IVA inclòs) 
Les obres han consistit en l’enderroc de l’asfaltat existent, la retirada de les arrels que 
hi havia sota de l’asfalt original, la creació d’una nova base de formigó i la reposició de 
l’asfaltat per tal de millorar l’accessibilitat de la zona. També s’ha substituït els bancs 
existents. 
 
Treballs per estabilitzar talús a la Riera d’en Marcel·lí 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 5.615,61 € (IVA inclòs) 
D’acord amb la sol·licitud de protegir el vial de la Riera d’en Marcel·lí de la caiguda de 
terres, a instància de l’Associació de veïns i veïnes del barri, i després de realitzar la 
inspecció corresponent per part d’aquests Serveis Tècnics, s’ha reperfilat el talús i s’ha 
retirat les restes existents d’un arbre mort, per tal de mantenir la seguretat dels 
vianants i estabilitzar de forma permanent el terreny. 
 
Adequació entorn escolar Garriga I Roca, 13 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
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Data final obres: maig de 2017. 
Import: 38.196,80 € (IVA inclòs) 
L’objecte del contracte ha estat l’adequació de l’entorn escolar al carrer Garriga i Roca, 
núm. 13 per tal de millorar l’accessibilitat i garantir la seguretat dels usuaris. 
Les obres han consistit en la substitució de les baranes situades a la rampa d’accés a 
l’escola “Parc del Guinardó”, segons normativa vigent. També s’ha reparat les fissures 
existents als murs que formen la rampa, provocades majoritàriament pels ancoratges 
de les baranes existents. 
Per una altra banda, s’ha instal·lat una nova barana a la zona posterior de l’edificació 
utilitzada pel departament de Parcs i Jardins on existia risc de caiguda. També s’ha 
col·locat un passamà al primer replà de l’escala que puja al Parc del Guinardó, ja que 
només en tenia als plans inclinats. 
En quant a l’accessibilitat dels paviments, s’ha realitzat una nova vorera a l’accés rodat 
al parc, unint així les dues voreres per als vianants que aleshores quedaven 
interrompudes per una vorera deprimida amb acabat de formigó. Per facilitar l’accés al 
parc als vehicles de manteniment, s’ha fet un gual model V-40 de pedra granítica. 
També s’ha ampliat la vorera a la zona que acull els contenidors, desplaçant la plaça 
d’aparcament PMR, i s’ha reparat l’àrea de vorera que presentava un estat deficient 
degut a l’accés dels vehicles de manteniment al parc. Per facilitar l’accés a aquests 
vehicles, s’han fet dos nous guals més model V-40 de pedra granítica que donen 
accés a les dues plataformes inferiors del parc situades a cotes diferents. 
 
Millora del camí de Sant Cebrià 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 19.239,00 € (IVA inclòs) 
El present contracte ha tingut per objecte les actuacions necessàries per a la millora i 
l’arranjament del ferm de l’anomenat camí de Sant Cebrià, del tram corresponent des 
del final del carrer Harmonia fins al trencant de Can Carlets, corresponent a una 
longitud total de 750m. 
 
Tancament lateral nous vestuaris Camp Rugbi Teixonera 
Obres en curs. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data prevista final obres: juny de 2017. 
Import: 21.365,39 € (IVA inclòs) 
Per tal d’evitar l’accés dels no usuaris de l’equipament als nous vestuaris del Camp de 
Rugbi del CEM Vall d’Hebron Teixonera, s’ha realitzat el tancament perimetral de la 
zona per la banda del carrer Coll i Alentorn. 
L’actuació ha consistit en la instal·lació d’una tanca de protecció tipus “fax” al 
perímetre de l’equipament, inclòs el rebaix de les terres necessari per a la seva 
col·locació a nivell, la substitució de les dues portes vandalitzades, la d’accés al CEM i 
la que independitza l’espai públic amb la zona d’atletisme de la Campa, i l’estesa d’una 
cap de graves per a urbanitzar l’espai permetent el filtrat natural de les aigües pluvials 
al terreny. 
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Manteniment dels 2 banys químics del Turó de la Rovira any 2017 
Obres en curs. 
Data inici obres: abril de 2017. 
Data prevista final obres: desembre de 2017. 
Import: 11.499,84€ (IVA inclòs) 
Per tal de donar resposta a la manca de sanitaris de la zona museística de l’espai de 
les Bateries Antiaèries del Turó de la Rovira, l’any 2015 es van subministrar dues 
cabines de banys químics al Turó de la Rovira, formades cadascuna per wc, 
rentamans i porta-rotlles. Donat que aquests elements requereixen d’un manteniment 
específic, és necessari contractar el servei de neteja i buidat de les dues cabines 4 
dies a la setmana (dimarts, dijous, dissabtes i diumenges) fins a la finalització de l’any 
en curs, per tal de salvaguardar la salubritat dels seus usuaris. 
 
Instal·lació d’elements urbans, infraestructures i jocs infantils a diversos espais 
públics del Districte durant l’any 2017 
Obres en curs. 
Data inici obres: abril de 2017. 
Data prevista final obres: desembre de 2017. 
Import: 25.000,00 € (IVA inclòs) 
L’objecte del contracte és atendre les demandes veïnals de potenciació de l’ús de 
diversos espais públics del Districte amb petites actuacions d’incorporació d’elements 
urbans, infraestructures i jocs infantils. 
Es consideren com elements urbans tots aquells inclosos en el “Recull d’elements 
urbans” que compleixen l’Annex A de la “Instrucció relativa als elements urbans de la 
ciutat de Barcelona”, aprovada definitivament per decret d’Alcaldia de 17 de març de 
2011”. 
Es consideren infraestructures tots aquells equips d’entrenament físic que compleixin 
les Normes de Circuït de Salut o Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona: 
Pel que fa als jocs infantils, només es podran instal·lar aquells que compleixin el vigent 
Plec de Prescripcions Tècniques per al disseny, l’execució i la recepció de les àrees de 
joc infantil de l’Ajuntament de Barcelona. 
La instal·lació d’aquests elements pot requerir un control d’arqueologia i/o un certificat 
d’àrea d’una empresa especialitzada, serveis auxiliars que quedarien integrats en 
aquest expedient, com en el cas de la pèrgola del carrer Bernat Bransi, 22, que es va 
fabricar l’any 2016 i va quedar acopiada fins a obtenir l’informe favorable del Servei 
d’Arqueologia, el qual ens va arribar el mes d’abril. 
 
Arranjament guals per millora accessibilitat C/ Lledoner 
Obres en curs. 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: juliol de 2017. 
Import: 8.508,61 € (IVA inclòs) 
Per tal de millorar l’accessibilitat dels vianants i eliminar barreres i obstacles en el 
sentit de la marxa, es realitza l’arranjament de dos guals al carrer Lledoner, a l’alçada 
del número 10. 
L’actuació consisteix en l’enderroc del paviment i vorada necessària per a l’execució 
del nou gual, col·locació de vorada i peces de gual , pavimentació de la zona afectada 
amb panot i senyalització horitzontal per a la modificació de reserves d’estacionament i 
contenidors; aprofitant l’obra de pavimentació que s’executa al mateix carrer 
gestionada per Bimsa. 
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Desbrossament de solars municipals del Districte durant l’any 2017 
Obres en curs. 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: desembre de 2017. 
Import: 97.000,00 € (IVA inclòs) 
El servei consisteix en el desbrossament, la neteja i la retirada de restes vegetals i 
petits residus dels diferents solars municipals del Districte d’Horta-Guinardó, en la 
totalitat de 76.928,00 m2, amb 5 empreses d’inserció social. 
Arranjament de la Plaça situada al carrer Poesia, 4x 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: juliol de 2017. 
Import: 59.902,73 € (IVA inclòs) 
El present contracte té per objecte les actuacions per a l’arranjament general de la 
placeta situada entre el carrer Poesia, 4x i el carrer Joan Sales, 2x. Les obres 
consistiran en una millora general del paviment de sauló, la substitució del mobiliari 
urbà i de les escales existents, a més de realitzar un nou accés adaptat. 
 
Reparacions puntuals placetes Vall d'Hebron 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: juliol de 2017. 
Data prevista final obres: agost de 2017. 
Import: 37.120,99 € (IVA inclòs) 
L’objecte del contracte és dur a terme reparacions puntuals necessàries per la millora 
de l’accessibilitat donant resposta així a les peticions dels veïns del barri de La Vall 
d’Hebron. 
Les obres consistiran en la reparació de diferents paviments existents a la zona, 
substitució de bancs i senyalització horitzontal per garantir la seguretat dels vianants. 
 
EQUIPAMENTS 
 
Tractament absorbent parets sala d’actes, realització buc d’assaig + sala control 
al Casal de Joves Guinardó 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: abril de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 37.469,59 € (IVA inclòs) 
Ateses les demandes sol·licitades des de Gerència i Serveis al Territori per 
desenvolupar les activitats de forma adient a la sala d’actes del Casal de Joves del 
Guinardó, ha estat necessari realitzar el tractament absorbent de les parets, creant un 
buc d’assaig i una sala de control. 
A continuació es detallen els treball realitzats: 
- Realització de buc d’assaig, revestiment de sostre i parets amb plaques aïllants, 
inclòs el subministrament i muntatge de porta acústica. 
- Creació de sala de control, amb revestiment de sostre i parets amb plaques aïllants, 
inclòs el subministrament i muntatge de porta acústica amb visor de vidre laminat. 
- Trasdossat de paret mitgera amb plaques acústiques AI-TD50. 
- Subministrament i muntatge de portes d’accés acústiques. 
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Substitució de la porta d’entrada principal al C.C. Guinardó 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 6.292,00 € (IVA inclòs) 
L’actuació ha consistit en substituir la porta existent de l’entrada principal al Centre 
Cívic Guinardó per tal de reduir les pèrdues tèrmiques i millorar l’eficiència energètica i 
el confort dels usuaris. 
 
Tancament exterior d’alumini al Casal de Joves Guinardó 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 11.980,51 € (IVA inclòs) 
Per tal de millorar l’aïllament tèrmic i acústic de la sala d’actes del Casal de Joves 
Guinardó, s’ha col·locat nous tancaments d’alumini en les apertures que donen a 
façana en planta baixa, amb vidre 6/14/6+6 amb trencament de pont tèrmic. 
 
 
Enderroc dels vestuaris de l’antic camp de futbol de Sant Genís 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 24.926,00 € (IVA inclòs) 
Les feines han consistit en l’enderroc de tot el volum aparent que conformen els 
vestuaris, serveis, oficines i bar. També s’ha realitzat la retirada dels serveis existents, 
desconnexió a xarxa d’aigua i abastament d’aigua, i el sanejat del mur i contraforts de 
l’Escola d’Art Floral de Catalunya. 
 
Condicionament dels horts al CGG Baix Guinardó 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data final obres: juny de 2017. 
Import: 15.539,26 € (IVA inclòs) 
Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i evitar caigudes a diferents nivells, és 
necessari contractar el subministrament i la col·locació d’un tancament amb xarxa de 
simple torsió per delimitar el perímetre dels horts del Casal de Gent Gran Baix 
Guinardó. Alhora s’instal·laran, a les bancades, baranes metàl·liques amb passamà 
rodó d’acer inoxidable. 
 
Senyalització Masia can Fargas 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data final obres: juny de 2017. 
Import: 15.539,26 € (IVA inclòs) 
L’objecte del contracte ha estat senyalitzar els diferents espais d’interès històric i 
patrimonial a l’interior de la Masia Can Fargas. La intervenció ha consistit en el disseny 
i la maquetació del contingut dels plafons de senyalització i la impressió digital 
adhesivada sobre suports metàl·lics per tal de ubicar-los a l’interior de la masia. 
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Condicionament pistes petanca a la plaça Botticelli i l’accés des de Av. de 
l’Estatut 
Obres en curs. 
Data inici obres: maig de 2017. 
Data prevista final obres: juliol de 2017. 
Import: 37.511,95 € (IVA inclòs) 
Atenent la petició de Serveis a les Persones i al Territori per la reubicació del Club de 
Bitlles Siuranenc a la plaça Botticelli, és necessari condicionar les actuals pistes de 
petanca en desús situades a l’interior de la plaça, per destinar-les a la practica del joc 
de les bitlles catalanes. 
A continuació es detallant els treball a realitzar: 
- Moviment de terres per l’ampliació de les pistes actuals. 
- Confecció de murets perimetrals amb bloc de formigó. 
- Reblert per la formació de caixa de paviment. 
- Confecció de nou paviment de sauló compactat. 
- Condicionament del perímetre existent de vorada amb nous fonaments i reposició de 
peces. 
- Subministrament i col·locació de proteccions laterals de taulons amb acabat 
envernissat. 
- Instal·lació de xarxa de reg i fontaneria pel manteniment de les pistes. 
- Formació de rampes per accessibilitat entre pistes. 
- Nova pavimentació amb formigó de la rampa d’accés des de l’Av. de l’Estatut. 
 
Arranjament paviment mòduls provisionals Llars Mundet 
Obres en curs. 
Data inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: agost de 2017. 
Import: 52.840,70 € (IVA inclòs) 
Per tal d’eliminar els plats de dutxa existents als 11 mòduls provisionals de vestuaris 
del Complex Esportiu Llars Mundet i així millorar l’accessibilitat i la seguretat dels seus 
usuaris, és necessari desmuntar aquests plats i substituir-los per un paviment continu 
format per taulells fenòlics antilliscants adequats per zones humides. Per tal de donar 
continuïtat a aquest paviment, també caldrà convertir els desaigües de les dutxes en 
una reixa de recollida lineal, incloent totes les connexions per a un correcte 
funcionament. 
Alhora, per tal de facilitar l’accés als 9 mòduls situats en planta baixa, es realitzaran 
unes rampes a l’entrada del mateix material que el de la zona de les dutxes. 
Aprofitant l’actuació descrita i vist el deteriorament del paviment de la zona de taquilles 
del mòdul número 2, aquest es substituirà per un de nou de les mateixes 
característiques que el resta de vestuaris. 
 
Subministrament de mòdul prefabricat A-410 adaptat 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: juliol de 2017. 
Import: 8.228,00 € (IVA inclòs) 
Subministrament d’un mòdul prefabricat tipus A-410 amb lavabo adaptat, de mesures 
totals exteriors de 4360x2360x2830 mm., a la Plaça Botticelli, al barri d’Horta. 
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Instal•lació de nous tancaments camp de futbol Sant Genís 
Obres previstes. 
Data prevista inici obres: juny de 2017. 
Data prevista final obres: juny de 2017. 
Import: 9.331,66€ (IVA inclòs) 
Instal·lació de nous tancaments a l’interior del recinte del camp de futbol i institut, al 
barri de Sant Genís, al districte d’Horta-Guinardó. El present contracte té per objecte 
les actuacions necessàries per a realitzar tres nous tancaments, dos d’ells practicables 
i un fixe, per tal de compartimentar els espais del nou camp de futbol de Sant Genís i 
l’Institut Vall d’Hebron, i garantir el correcte funcionament entre els dos operadors. 
Seguiment de les obres en execució gestionades a traves d’altres entitats. 
 
BIMSA 
 
URBANITZACIÓ 
 
Nou camp de futbol de Sant Genís. 
Fase 2 (Nou camp de futbol de Sant Genis) i Fase 3 (re urbanització del carrer 
Samaria) 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: març de 2016 
Data final obres: maig de 2017. 
Import Fase 2: 3.178.230 € (IVA inclòs) 
Mobiliari: +64.040 € (IVA inclòs) 
Import Fase 3: 280.740 € (IVA inclòs) 
Aquesta actuació proposava el trasllat del Camp de Futbol de Sant Genís i els seus 
vestuaris, reubicant-los en l’àmbit situat a la part superior de l’Institut Vall d’Hebron (al 
Patronat Ribas). El motiu d’aquest trasllat és que estava ubicat en  
 
una vall i cada cop que plovia les aigües malmetien el terreny de joc i les instal·lacions 
del camp, fent que s’elevés el cost de manteniment. 
Les fases 2 i 3 s’han licitat conjuntament en un paquet. 
Fase 2: La segona fase ha contemplat la construcció del nou camp de futbol de Sant 
Genís, ampliant el camp de futbol 7 existent situat dins el Patronat Ribas, i la 
construcció d’un nou edifici que acull els espais que necessita el camp de futbol 
(vestuaris, banys, oficines, magatzems, etc.). 
Alhora s’ha construït una jardinera amb vegetació a la part del mur més propera a les 
edificacions del c. Tiró. 
Fase 3: La tercera i última fase ha contemplat la prolongació del c. Samaria, que dóna 
accés al nou camp de futbol directament des de l’exterior, sense la necessitat d’entrar 
a través de les instal·lacions de l’institut. 
 
EDIFICACIÓ 
 
Casal de Gent Gran de Sant Genís 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: octubre de 2016. 
Data final obres: maig de 2017. 
Import: 1.098.100 € (IVA inclòs) 
Mobiliari i audiovisuals: +134.863 € (IVA inclòs) 
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L’actuació ha consistit en la construcció del nou Casal de Gent Gran de Sant Genís, al 
costat del Centre Cívic Casa Groga. És un equipament de planta baixa i una planta pis 
amb una superfície de 728m2 construïts. Aquest edifici té la particularitat que es basa 
en un sistema constructiu en sec mitjançant el muntatge de mòduls prefabricats. 
 
INSTITUT BARCELONA ESPORTS 
 
Ampliació i remodelació del complex esportiu municipal d’Horta 
Obres en curs 
Data inici obres: febrer de 2017 
Data prevista final obres: setembre de 2018 
Import: 7.171.094,00 € (IVA inclòs) 
Les obres consisteixen en la construcció d’unes noves piscines per a activitats 
lúdiques, la remodelació del PAV-2 existent i l’ampliació i remodelació dels vestidors i 
les sales d’activitats. 
Els propers treballs previstos són l’execució de l’estructura de formigó armat dels 
vestidors i de la zona de la piscina. Després es col·locarà l’estructura de fusta que 
conformarà la coberta de la zona de la piscina. 
 
 
 
INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
Obres d’adequació dels vestidors de les instal·lacions esportives de la Vall 
d’Hebron (La Teixonera). Fase 1 
Obres finalitzades. 
Data inici obres: maig de 2016 
Data final obres: maig de 2017 
Import: 521.446,65 € (IVA inclòs) 
Les obres han consistit en la creació d’un nou cos de forma prismàtica per ubicar les 
instal·lacions de vestidors i serveis que substitueixen els barracons provisional del 
recinte esportiu, els quals precisen la seva reposició al trobar-se al límit del seu 
funcionament. 
En aquests moments està pendent el tràmit d’escomesa amb la companyia de Fecsa-
Endesa per tal de poder fer la recepció de les obres i, per tant, el traspàs a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
La Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's pregunta perquè els pressupostos 
s'ajusten exactament al realitzat. 
 
Sra. Susana Porcar, consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates pregunta si les bitlles 
vénen del procés participatiu veïnal de la plaça Boticelli. El Sr. Víctor Valls, conseller 
d'Urbanisme del GMBComú-E, li ho confirma. La Sra. Porcar  demana que li aportin les 
conclusions del procés participatiu. El Sr. Valls comenta que aquests temes s'han 
parlat en els Consells de Barri d'Horta i Vall d'Hebrón.  La Sra. Porcar insisteix en la 
petició de les conclusions. 
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El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP, diu que no es torni al passat. El Sr. 
Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates demana que el lògic seria 
respectar aquest procés participatiu. 
 
 
 
Tercer.- Informació sobre diversos punts de planejament. 
 
 
Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, que 
regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, d’iniciativa municipal 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E  explica el Pla. 
 
El Govern promou la MPGM en coherència amb el pla de mobilitat i evitar una oferta 
excessiva d'aparcament. 
 

Modular l'oferta en les operacions d'habitatges. 
Flexibilitzar el seu us cap a d'altres models de mobilitat. 
 

La proposta es basa en dades estadístiques de l'evolució de la ciutat. Hi ha menys 
vehicles a la ciutat. 
 
En altres etapes era lògic créixer, però actualment aquestes diferencies no es 
produeixen i en aquests moments es pot actuar en aquest camp. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E  diu que el document hauria 
d'estar a la web de l'Ajuntament. 
 
El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates demana l'enllaç i 
mentrestant que s'enviï la fitxa. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E diu que s'enviarà a tots els 
assistents a la Comissió. 
 
Sr. Toni Mateo, de l'AVV. de Montbau demana si s'ha tingut en compte les places 
d'aparcament per a cotxes elèctrics i que en l'actuació del carrer Harmonia es 
col·loquin almenys dues places amb punt de recàrrega en l'àmbit. 
 
Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís pregunta pel punt de subministrament de gas 
proper al c. Perea. S'explica que es un tema en estudi. 
 
La Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's, demana dades desglossades de 
l'aparcament (en Centres Comercials, vinculades a equipaments ...) 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera comenta que el problema està en el mal 
funcionament del transport públic. 
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- Pla Especial Urbanístic de concreció del tipus i ordenació de l’equipament del 
Passeig Maragall 295, promogut per Alter Assets. 

S'explica l'abast del pla que consisteix en l'implantació d'una residència d'avis 

El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera pregunta si el terreny ha estat sempre privat. 
Es demana la remissió del document. 
Es tracta d'un A Inicial, amb informació pública pendent. 
 
 
 
Quart - Precs i Preguntes. 
 
El Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís pregunta pel camp de futbol de Penitents 
(antic) 
S'explica que l'actuació d'enderroc pendent de pressupost. Es pregunta per altres 
assentaments del districte (La Clota,...). Desbrossaments en el límit amb Collserola. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E  diu que es realitzarà el 
mateix que es fa cada any. 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera diu que hi ha un espai tancat que no es neteja 
en cinc any a Santa Rosalia, 91  i que s'hauria de desbrossar tota aquesta zona. 
Demana la neteja del terreny municipal. 
 
El Sr. Miguel Giner de l'AVV. de Sant Genís pregunta pel Menéndez Pidal que es veu 
s'ha subhastat i s'explica el procés futur que s'hauria de portar a terme. També 
pregunta pels serrells vinculats al Pla de Barris. Reclama es faci quelcom a la 
urbanització de l'entorn del casal de la Gent Gran. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E diu que aquests temes es 
debaten al Pla de Barris. 
 
El Sr. Fernando Marín, explica que es va parlar de prioritats. Es reclama no baixar la 
inversió prevista independentment de les actuacions contemplades en el Pla de Barris. 
 
Finca carrer Porto, 12. El Sr. Xavier Reig, conseller del GMERC pregunta si hi ha cap 
desenvolupament previst. S'explica que hi ha hagut consultes a Urbanisme. 
 
El  Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates diu que s'ha fet una 
comissió de memòria històrica i patrimoni i que en el casc antic d'Horta-Guinardó no 
s'ha fet res.  Es pregunta pel Pla Especial de Protecció. 
 
El Sr. Toni Mateo, de l'AVV. de Montbau denuncia el "Pla Florit" del carrer Benlliure. 
No estan d'acord amb l'actuació de Biodiversitat. No s'està d'acord en que aquesta 
prova pilot es faci a Montbau. (150 mx15m d'ample). S'hauria de parlar amb Parcs i 
Jardins i modificar aquesta acció. 
 
El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP, pregunta per la TARR i Toni Mateo demana 
les contrapartides que la gestió de la TARR aporta al barri. 



 
 
 
Districte d'Horta-Guinardó 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
c. Lepant, 385 - 387 1ª planta 
08025 Barcelona 

 

12 
 

 
Es demana un aclariment sobre la gestió prevista. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E, explica que s'ha de 
renovar la gestió i que es planteges un nou concurs. 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera parla de l'hotel Alimara. Es va ampliar la 
concessió de 50 anys a 75 anys més, es a dir 25 anys més. 
 
Zona 30 de Montbau. Es reclama de nou que es pinti el c. Arquitectura - Joan Sales 
que segueix mal pintat i es genera impotència. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E diu que es farà un 
seguiment. 
 
Al carrer Poesia hi ha un transit enorme de vehicles. Es demana un semàfor a 
l'encreuament amb el carrer d'Angel Marquès. Al carrer Berruguete hi han dos 
semàfors en un tram més curt. 
 
El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E planteja l'alternativa de fer 
un pas elevat.  (connexió entre voreres). Es necessari fer una intervenció. 
 
El Sr. Lluis Cairell, de l'AVV. Teixonera pregunta per l'Escola Bressol de la Teixonera. 
Diu que s'han perdut 600.000€ destinats a la compra del solar de l'escola. 
 
Al Pla de Barris es va comprometre que l'Escola Bressol anava al carrer Arenys, 74. 
 
Al c. Fastenrath hi ha molta pendent i es produeixen molts accidents a l'encreuament 
amb Santa Rosalia. 
 
Al c. Sant Dalmir s'estava pintant el pas zebra sortint de les escales. La pintura no 
correspon a la que hi ha d'anar. Es fan coses provisionals que no ofereixen seguretat. 
 
Hi havia zona 30 i en el carrer Fastenrath es baixa  a excessiva velocitat, s'hauria de 
tornar a implantar 
 
A les 19 hores 45 minuts es tanca la sessió. 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Franco Mesas 
Director del Servei de Llicències 

i Espai Públic 

 

 

 


