
 

 

 

COMISSIÓ CONSULTIVA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

 

Acta de la sessió:  28 de febrer de 2017 

Hora de la convocatòria: 18:00 hores 

Seu del Districte (Ronda Guinardó, 49) 

 

ASSISTEIXEN: 

 

Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E 

Sr. Fernando Marín, conseller del GMBComú-E 

Sra. Núria Carmona, consellera del GMPSC-CP 

Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates 

Sra. Susana Porcar, consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates 

Sr. Xavier Reig, conseller del GMERC 

Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP 

Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's 

Sr. Lluis Cairell, AVV. Teixonera 

Sr. Lluis Oliveras, del Mercat del Guinardó 

Sr. Jordi Plans, veí del Districte. 

 
S'inicia la sessió a les 18 hores i 10 minuts. 

 

Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

 

Es planteja l'aprovació de l'acta anterior. El Sr. Manuel Conde, conseller del 

GMPP diu que falta incloure al Sr. Carlos Torrubiano a l'acta anterior. 

 

Segon.- Informació sobre diversos punts de planejament. 

 

En aquests segon punt es comenta el despatx d'ofici. 

 

Pla Millora Urbana per a la qualificació de vial del passatge Arc de Sant Martí. 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E explica el PMU. 

 

La idea es el pas de 20a/9 a Vial 5b. Demana conèixer el posicionament dels 

grups. El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates comenta 

que es revisarà i es donarà opinió al seu moment. 

 

El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP diu que va ser una proposta del PP 

del mandat anterior. Demana saber si el pas estarà obert. 

La Sra. Julia Calonge, consellera del GMC's pregunta el significat del canvi de 

qualificació. S'explica que es el pas per a que aquest espai es converteixi en 

vial. 

 

El Sr. Xavier Reig, conseller del GMERC no hi posa cap objecció. 

 

El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates diu que al 

Districte li falta zona verda, i que aquest espai podria ser. S'explica el tema 



 

 

d'accés a les finques que accedeixen des del passatge (15 habitatges) i per 

tant la necessitat de tenir la qualificació de vial. 

 

PEU per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació, de l'equipament situat 

al carrer Segle XX, 16-18  per a la nova ubicació de la Residencia Baró. 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E explica que el pla 

assigna l'ús sanitari-assistencial al 7b existent. Són 1.330m2 d'edificabilitat i el 

destí es el de residencia geriàtrica de titularitat privada. 

 

 

Tercer.- Informació del departament d'obres i manteniment del districte (obres 

finalitzades, en curs d'execució i pendents d'inici). 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E explica que s'han 

acabat petites obres de micro-urbanisme que a la llarga van sumant al 

pressupost però en el seu conjunt satisfà necessitats del districte. 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E diu que es poden 

comentar les obres. El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-

Demòcrates comenta que no es poden obviar les obres de gran format. 

(Mülhberg, Rieres d'Horta...). Es queixa de que en el passat mandat se l'hi 

queixaven de que només es posaven pilones. Falta cobertura de Ronda,  Torre 

Garcini a tall d'exemple. 

 

El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP demana explicacions sobre el 

paviment de Torrent del Carmel. Es comenta que ja hi ha pressupost per 

instal·lar cautxú i està passat al Gerent. També es qüestiona sobre els Jardins 

d'Hiroshima, la relació entre gossos i jardins, i si hi haurà un tancat per als 

gossos. 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E diu que els elements 

verds també fan aquesta funció de tancat. 

 

El Sr. Manuel Conde, conseller del GMPP qüestiona que els gossos fessin malbé 

l'espai enjardinat.  

El Sr. Fernando Marín, conseller del GMBComú-E explica la integració dels 

gossos en l'espai així com del possible mural al·lusiu a Hiroshima amb la imatge 

d'algun gos  per la seva participació en àmbits (sanitaris - militars). 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E  explica que s'ha 

acabat la intervenció al carrer Mülhberg  però el Sr. Gonzalo Puelles, conseller 

del PDeCAT-Unió-Demòcrates diu que són obres que es van iniciar en l'anterior 

mandat. Diu que hi han d'haver-hi obres importants que agafin el relleu. 

 

El Sr. Lluis Cairell, AVV. Teixonera  comenta que a l'Associació de Veïns hi ha 

arribat fa sis hores la documentació relativa a la Comissió. El Sr. Manuel Conde, 

conseller del GMPP recolza la petició.  El Sr. Fernando Marín, conseller del 

GMBComú-E diu que la Secretària del Districte Sra. Núria Munell va enviar fa 

dues setmanes la convocatòria. 

 



 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E  comenta que la 

convocatòria s'ha enviat a tothom. 

 

Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates es queixa de que 

els taluds del c. Mülhberg (pujant a mà esquerra) estan bruts i s'hauria de 

tractar. El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E  pren nota. 

 

La Sra. Susana Porcar, consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates demana per 

l'actuació de contenció a la cantera del c. Tenerife. S'explica que s'ha 

demanat pressupost per protegir aquest espai. 

 

Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates es queixa de que 

els sortidors del llac haurien de funcionar també amb satisfacció a l'estiu. I 

voldria saber si en el pressupost es contempla l'arranjament de la bassa i els 

sortidors. Es diu que la proposta realitzada i la seva posta en marxa al mes de 

gener va solucionar-ho tot. 

Respecte al carril bici hi ha hagut queixes de veïns per la pèrdua de places 

d'aparcament. El Sr. Fernando Marín, conseller del GMBComú-E diu que es un 

procés d'implementació que acaba quallant. 

 

El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates explica que en 

carrers amb pendent no son operatives aquestes obres. La Sra. Susana Porcar, 

consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates diu que al c. Alcalde de Móstoles es 

fa un coll d'ampolla  amb la incorporació a la Ronda del Guinardó. 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú explica que l'estratègia 

de la bicicleta es compartida i te els seu sentit en xarxa. 

 

El Sr. Lluis Cairell, AVV. Teixonera diu que a la Teixonera no s'han acabat, les 

obres que s'han iniciat p.e. Rosell-Fastenrath. S'han gastat 60.000€ i no s'ha 

acabat la part de dalt. Les dos plataformes de la escales estan trencades, els 

fanals no s'encenen. No hi ha hagut estudi lumínic. No es fan servir. Falten els 

bancs. No està adaptada a persones discapacitades. 

(c. Arenys (27.830€) hort vinculat al costat del Centre Cívic aquesta obra es un 

nyap. Disconformitat amb aquest tipus d'actuació. 

 

Vestidors Vall d'Hebron-Teixonera. Li consta que hi ha hagut una denuncia dels 

arquitectes que fan fer els vestidors originals i s'han gastat 600mil Euros. Es 

demana que es compti més amb els veïns. 

 

El Sr. Víctor Valls, conseller d'Urbanisme del GMBComú-E comenta que està 

content de que el Sr. Lluis Cairell es queixi del que costen les coses perquè ara 

ho pot veure. El Sr. Fernando Marín, conseller del GMBComú-E diu que tots son 

veïns. 

 

La Sra. Susana Porcar, consellera del PDeCAT-Unió-Demòcrates comenta obres 

sobre el carrer Oblit i el Sr. Sr. Lluis Oliveras, del mercat del Guinardó, diu que no 

se'ls ha escoltat. La realitat es que els escombriaires mai han fet el seu treball 

real. Hi han 6 pilones i en feien servir 3. Feien la fotografia i l'enviaven al Cap i 

deixaven les escombraries a dins.  



 

 

Quan arriba el camió a les 15 hores en dissabte no s'ha tret les escombraries. El 

problema es que als mercats amb supermercats hi ha horaris diferents. 

El mercat no netejarà res. No han complert res. S'ha de transmetre la queixa a 

Neteja (Victoria Plumed). 

 

 

Quart.- Informació del departament de llicencies i Inspecció (llista de 

llicències). 

 

 

 

Cinquè.- Precs i Preguntes. 

 

El Sr. Gonzalo Puelles, conseller del PDeCAT-Unió-Demòcrates diu que cada 

cop assisteix menys gent del teixit veïnal (només 2 aquesta vegada). Assenyala 

que ho planteja a nivell de reflexió. 

 

S'aixeca la sessió a les 19 hores 15 minuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Franco Mesas 

Director del Servei de Llicències 

i Espai Públic 

 

 

 


