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Districte de les Corts 
Consell Sectorial d’Hàbitat Urbà 

 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
93 291 64 50 
www.bcn.cat/lescorts 

 
 
 
 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’HÀBITAT URBÀ DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
 

A les 19 h. del dia 16 de febrer de 2015, es reuneixen al Saló del Consell de la seu del 
Districte de les Corts, situada a la plaça Comas, 18 de Barcelona, el Consell Sectorial 
d’Hàbitat Urbà, sota la presidència del Sr. Sergi Sancho i José, i del Sr. Albert Bassas i 
Parcerisas,  com  a  Secretari  del  Consell  Sectorial  d’Hàbitat  Urbà;  assistit  pel  Sr.  Jordi 
Raboso, com a Cap del Departament d’Obres i Manteniment; i també amb l’assistència dels 
seus membres o assistents a títol individual, senyores i senyors: el Sr. Josep M. Gòdia, de 
l’Eix Comercial Sants - Les Corts; la Sra. Mª Luisa Ibáñez Boira, Consellera del PPC; el 
Sr. Menéndez, de l’AAVV Sant Ramón, el Sr. Lluís Sanglàs, de l’AAVV de Pedralbes; el Sr. 
Carlos Hornero, Conseller del PSC; el Sr. Manuel Becerra, Conseller del PSC; el Sr. Emilio 
Solanas, de l’AAVV Barri de la Mercè; la Sra. Ana Ramón, la Sra. Angeles Cano i el Sr. Carlo 
Scoles, del Camp Nou; la Sra. Maite Parrot, particular; el Sr. Josep Ma. Guillumet, de l’AAVV 
Zona Universitària i la Sra. Helena Urue, veïna de Carles III.   

 
 

1-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de 
novembre de 2014. 

S’aprova sense cap esmena a fer. 
 
2-  Estat execució de les obres. 
 

El Sr. Jordi Raboso explica l’estat de l’execució de les obres.  

Obres acabades: 

1. Actuacions de renovació de paviments en l’espai públic del 

Districte de les Corts. 

2. Vorera del carrer Cavallers. 

3. Pacificació del carrer Baldiri i Reixac. 

4. Millora de la mobilitat al Barri de la Mercè. 

5. Rehabilitació de la canonada a Avinguda Esplugues, Bisbe 

Català i Avinguda Espasa. 

6. Arranjament del carrer Morales (2ª fase). 

7. Ampliació de voreres al carrer Riera Blanca. 

8. Instal·lació d’equips de salut al carrer Benavent i a l’avinguda 

Diagonal. 

9. Sparking Les Corts. 
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10. Renovació d’enllumenat als carrers Joan Obiols, Pedro i 

Pons, Lluis Pericot i Rubio i Lluch. 

11. Ampliació de voreres a Travessera de les Corts. 

12. Ampliació del balissament del Camí de Finestrelles. 

13. Pacificació del carrer Benavent. 

14. Fanals autosuficients a l'aparcament del carrer Benavent i als 

jardins de les Infantes. 

15. Actuacions de millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'Auditori 

AXA. 

16. Millora de l'accessibilitat a l'Auditori AXA. 

17. Arranjament dels jardins d’Av. Sarrià - Deu i Mata. 

18. Connexió del carril bici Av. Diagonal - Sabino Arana per la 

plaça Pius XII. 

19. Millores de manteniment a la Caserna de la Guardia 
Urbana. 

 

Obres en execució: 

1. Reforç de la xarxa de transport d’alta tensió. 220Kv: carrer 

Manuel Girona. 

2. Vorera Gregorio Marañón L9 Zona Universitària. 

3. Renovació de la terciana muntanya de l’avinguda Diagonal. 

4. Avinguda Mª de Déu de Lorda. 

5. Urbanització dels carrers Regent Mendieta i Comte Güell. 

6. Urbanització de la Travessera de les Corts, entre els carrers 

Arístides Maillol i Pintor Tapiró. 

7. Arranjament dels jardins d'Olga Saharoff. 

8. Renovació de l'enllumenat del carrer Europa. 

9. Rehabilitació del col·lector de l’Av. Pearson, entre Àrdena i 

Av. Pedralbes. 

10. Semaforització de la cruïlla Montnegre – Nicaragua. 

11. Urbanització de l’espai públic entre el carrer Benavent i els 

jardins de Bacardí. 

12. Actuació artística al carrer Baldiri i Reixac. 
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3-  Grans Actuacions del Districte: 
 

El Sr. Jordi Raboso explica les cinc grans actuacions del Districte 
 

• Pl Centre 
• CC Pere Quart 
• Biblioteca Comtes de Bell-lloc 
• Cristalleries Planell( CNL, Escola d’Adults i Hotel d’entitats) 
• Josep Tarradellas. 

 
 
4-  Precs i preguntes:  

 
Sr. Sanglàs: 

 
c/ Tòquio amb el c/Marquès de Mulhacén. Terreny municipal en mal estat. Les obres 
del pàrquing sense executar. 

 
Sr. Emili Solanas: 

 
• Repintar línies grogues al c/Herois del Bruc, que estan una mica desgastades. 
• Canviar nom Festa Major per Passatge Festa Major 
• c/Ardena reductors de velocitat entre Eduard Toldrà i Doctor Joaquin Albarrán. 
• Torrent de les Roses, 83-85, posar senyal ja que surten en direcció prohibida. 
• Torrent de les Roses, 1-3, reduir de 12 a 7 metres línia groga i tenir una plaça 

d’aparcament més. 
• Sant Pere Romanies prohibir l’aparcament, que no pot passar el vehicle de neteja. 
• Av. Pearson/Joan d’Alòs, illeta reforçar amb pilones. 
• Demanar desratització del carrer Puig d’Ossà,  en el número 19, al final del carrer. 
• Mirall en el c/Puig d’Ossà, on està la palmera: millorar la visibilitat. 
• Torrent de les Roses, a la parada 113 / pl. Finestrelles col·locant una plataforma 

quedaria ben solucionat i no hauria problemes i guanyaríem aparcament. 
• Tancament porta THAU en muntanya costat camp de futbol. 

 

Sra. Urue: 

• Pregunta si tornaran a posar el mercat de carrer a la rambla de G. V. Carles III, 
entre Trav. de les Corts i Mejía Lequerica, que els veïns no estan d’acord. 

• Cursa bicicletes a G. V. Carles III, 53, no poden sortir del pàrquing i problemes amb 
els escocells. 

• Metall sobresurt enfront de G.V. Carles III, 53 I omplir en sauló. 
• Anexe. Edifici administratiu, és lleig i no sap com s’ha pogut fer una cosa així. 
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Sra. Ana Ramón: 

• Travessera de les Corts, 96, demana posar mirall a la sortida del pàrquing.  
• El jardí de gossos, Benavent,  els gossos campen per lliure, la vegetació fa pena. 

Manca senyalització o revisar si està taxada. Manquen jocs perquè no ho sembla el 
que hi ha. 

• Josep Goday peça solta barana a dintre. 
• Contenidors de Benavent a Travessera. Per què no els deixen on estan ara? 

Neteja. 
• Núm. 39 Felipe de Paz porta caixa oberta de corrent de llum, cosa que suposa un 

perill. 
• Felipe de Paz fins Benavent es neteja, però de Benavent no es passa. Manca 

neteja i entorns. 
• Gràcies per els arbres que s’han canviat a Benavent. 

 

Sr. Gòdia:        

• Passen amb l’escombra a l’esquena a l’eix comercial. Reg ok. 
• Respecte a la pl. del Centre. Què passa amb la parada del bus 54? 
• Extensiu art urbà als carrers, com Baldiri i Reixach. Fer-ho extensiu a la resta del 

Districte per camuflar els graffitis. 
• Escocells barri Les Corts estan plens de rates. Voltants jardins infantes. 
• L’accés al gimnàs Europolis, quan no hi ha esport, està fosc, per l’accés per 

Travessera. 
 

Sr. Carlos Hornero:   

• Quina és la llicència de l’edifici Capellans i la data. 
 

Rosa Ma. Canals: 

• Agrair llums J. Obiols  
• Saber com estar  l’Estudi fet al c/Cavallers i c/Sor Eulalia d’Anzizu. 
• Sevillanos del Frankfurt trencats. 
• Sortida L-3 accés. Reunió Gerència. 
• CSIC en zona 6a ha instal·lat una nova mesura de contaminació atmosfèrica de la 

Generalitat. 
• UPC està construint un Edifici nou al c/Gran Capità. Volem saber si tenen llicència. 
• L-9 sense il·luminar encara. 
• Arbres Liriolendrum no canviats a Jordi Girona. 
• Zona 30 Jordi Girona, autobusos a tota velocitat. 
• Compartir cotxe universitat. Que aparquin als seus espais per l’aparcament i tenir 

en compte veïns del barri. 
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Sr. Escoles: 

• Els veïns estan satisfets, en general, amb la pacificació que s’està fent al 
c/Benavent. La pacificació es queda a Felipe de Paz o continua fins Av. Madrid? 

• Continua havent pixums a l’entrada de l’edifici, als racons de l’edifici de l’Associació 
de Veïns.  

 

Sr. Bajo: 

• Revisar a les voreres la ubicació de les taules dels bars: Travessera amb 
Comandant Benítez. Moltes d’elles no estan pintades en el terra. 

• Indigents a Jardins Bacardí amb carros. 
 

Albert Bassas: 

Respecte als precs i preguntes del Sr. Solanes ens ho mirarem tot i si les podem fer, anirem fent, 
com sempre. 

Prenc nota de lo de canviar el nom de Festa Major per Passatge Festa Major, i ho passarem a 
Conselleria Tècnica. 

De la desratització del c/Puig d’Ossà, 19, ho comunicarem a l’Agencia de Salut Pública. 

Del Mirall de Puig d’Ossà mirarem a la Guàrdia Urbana si ho troben viable. 

Mirarem si es pot posar una plataforma, al c/ Torrent de les Roses, a la parada on està el 113. 

I revisarem com ha quedat la situació del tancament del THAU 

Respecte al mercat de GV Carles III, ho revisarem. Ho passarem a Serveis a les Persones i 
Territori, que s’ocupen d’aquests temes, així com de la cursa de bicicletes. 

Respecte a l’edifici administratiu, es tracta d’un edifici que no està catalogat, per tant, hi ha 
llibertat arquitectònica per poder construir. 

Revisarem els escocells i els omplirem. 

Respecte Travessera Les Corts 96, del tema dels contenidors, ho vam revisar, aquests 
contenidors estan de forma provisional i es col·locaran a travessera definitivament. 

Del mirall, ho mirarem. 

Dels gossos, hem fet el que hem pogut, s’ha senyalitzat, avisarem a la Guàrdia Urbana per que 
revisin el tema i mirarem de fer les modificacions adients per tal que no es produeixin disfuncions. 

Reforçarem l’activitat infantil.  

Del núm. 39 de Felipe de Paz, ho revisarem. 

Felipe de Paz, la manca de neteja, passaré a Neteja per tal que ens passin els recorreguts 

Del canvi d’arbres, hi ha la voluntat d’anar canviant-los tots, paulativament. 
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Que no posin els arbres com al c/Galileu 

La nova parada a pl centre en lloc de parar a Av. Madrid, passat c/Vallespir, pararia a pròpia pl. 
del centre. Afectaria la parada del 54 que està en estudi. 

Hi ha voluntat per part del Districte que tots els carrers pacificats, fent algun tipus de pintura, de 
grafisme per tal que els cotxes vegin que hi ha un canvi de paviment que els faci veure que no 
espai amb prioritat per a vehicles. 

Els escocells al voltants dels jardins de les infantes, es posen 2 punts fotovoltaics. 

De la llicència de l’edifici Capellans ja es pot fer la vista de l’expedient, que ja està desarxivat. 

De l’estudi de Cavallers, tornarem a fer una altra reunió per comunicar-vos el que va dir Mobilitat. 

Dels Sevillanos, anirem reposant. 

Del CSIC hi ha una reunió lligada amb la Gerència del Districte, en breu, el dia 24 i revisarem 
aquest tema  

De la L3 i l’accés, des de Gerència ho comunicarem a la Direcció del Districte i que us informi de 
com està la situació. 

A la UPC, és un edifici amb llicència i aprovat 

De l’L9 ja en prenem nota 

De la zona 30, el carrer Jordi Girona, des de Mobilitat no la convertiran en zona 30, via principal. 

Respecte al tema de compartir cotxe, els aparcaments que s’estan establint són a dintre de la 
Universitat, sembla que és la UPC i després també serà la UB, més endavant també entraria en 
joc l’Ajuntament. 

Per les altres restants qüestions: 

Revisarem per part de neteja que revisin el tema dels pixums. 

La voluntat es d’anar continuant i finalitzar el carrer Benavent 

S’està realitzant una campanya de bars i s’estan revisant totes les terrasses. 

Els indigents ho comunicarem tant a la Guàrdia Urbana a la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori, qui s’ocupa d’aquests temes. 

I sense més pregunta a formular,  

El President aixeca la sessió. 

 

 


