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Districte de les Corts 
Consell Sectorial d’Hàbitat Urbà 

 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
93 291 64 50 
www.ajuntament.barcelona.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 27 d’abril 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. 
Carlos Hornero, Conseller del PSC; el Sr. Emilio Solanas i el Sr. Francesc Saula, de l’AAVV 
Barri de la Mercè; el Sr. Josep Ma. Guillumet i la Sra. Rosa Mª Canals, de l’AAVV Zona 
Universitària; la Sra. Adela Agelet, de l’AAVV de les Corts; el Sr. David Castaño Santos i el 
Sr. Eduard Català, del Racó de les Corts i El Sr. Albert Pérez, Conseller d’ICV-EUiA. 

 
 

1-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de 
febrer de 2015. 

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: 

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

Avinguda Mª de Déu de Lorda. 

Renovació de l'enllumenat del carrer Europa. 

Semaforització de la cruïlla Montnegre – Nicaragua. 

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

Actuació artística al carrer Baldiri i Reixac. 

Renovació de l’enllumenat del carrer Fray Luís de Granada. 

Enllumenat autosuficient a la plaça Comas. 
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Obres en execució al Districte de les Corts: 

Vorera Gregorio Marañón L9 Zona Universitària. 

Renovació de la terciana muntanya de l’avinguda Diagonal. 

Urbanització dels carrers Regent Mendieta i Comte Güell. 

Urbanització de la Travessera de les Corts, entre els carrers 

Arístides Maillol i Pintor Tapiró. 

Arranjament dels jardins d'Olga Saharoff. 

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

Consolidació estructural de la Casa Hurtado. 

 
Obres pendents d’inici previstes per aquest any 2015: 

 
Modificació de les sortides d’emergència de la galeria de serveis d’Endesa al carrer 
Berguedà . 
 
Renovació de l’enllumenat del carrer Joan Güell. 
 
Ampliació de la vorera del carrer Pintor Ribalta. 
 
Arranjament de la planta baixa de la biblioteca Miquel Llongueras i Centre Cívic Riera 
Blanca. 
 
Neteja d’armaris i caixes d’instal·lacions. 
 
Arranjament del local ubicat al carrer Cardenal Reig 15. 
 
Renovació de la tanca dels jardins de Torre Girona. 
 
Tancament perimetral i jocs infantils a la microurbanització de Benavent. 
 
Arranjament de la vorera de Travessera de les Corts, entre Comandante Benítez i 
Lluçà. 
 
Arranjament de la vorera del carrer Taquígraf Serra, entre Nicaragua i Entença. 
 
Arranjament de la vorera del carrer Vallespir, entre  Marqués de Sentmenat i 
l’avinguda de Madrid. 
 
Obres de millora de les instal·lacions del Pavelló L’Illa i el Centre Esportiu Arístides 
Maillol. 
 
Renovació de paviments asfàltics: Avinguda de Pedralbes, carretera de Collblanc i 
espai públic Deu i Mata. 
 
Renovació de l’enllumenat del carrer Pau Gargallo, entre Adolf Florensa i Pascual Vila. 
Clavegueram Mare de Déu de Lorda. 
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Microurbanització Mare de Déu de Lorda – Panamà. 
 
Carril bici: Marquès de Sentmenat, Taquigraf Serra, Joan Güell, Numància, Avinguda 
Diagonal, Pedralbes, Gregorio Marañón-Avinguda Joan XXIII. 
 
Carrils bici i carrils 30: Avinguda Madrid, Comandant Benitez, Travessera de Les 
Corts. 
 
Nous jocs infantils al Jardí de les Infantes. 
 
Nous jocs infantils als Jardins de Can Cuiàs. 
 
3-  Grans Actuacions del Districte:  
 
El Sr. Jordi Raboso explica les cinc grans obres en execució al Districte de les Corts: 
 
1. Plaça del Centre. 
2. Avinguda Josep Tarradellas 
3. Cristalleries Planell. 
4. Biblioteca Comtes de Bell-lloc. 
5. Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart. 

 
4-  Cartera de Projectes: 
 
1. Carrer Manuel Ballbé. 
2. Entorns del Monestir de Pedralbes. 
3. Passatge Rosa Leveroni. 
4. Avinguda de Madrid (avantprojecte). 
5. Carrer Buxó (avantprojecte). 
6. Carrer Loreto. 
7. Carrer Jordi Girona, entre Keynes i Passeig dels Til·lers. 
8. Carrer Bordeus. 
9. Carrer Santa Caterina de Siena. 
10. Carrer Entença, entre Travessera de les Corts i Taquigraf Serra. 
11. Carrer Camí Vell de Sarrià (avantprojecte). 
12. Petanques Jardí de les Infantes i Jardins de Josep Munté. 
13. Mirall de Pedralbes. 
14. Ajardinament de la superfície del clavegueram de Mª de Déu de Lorda. 
15. Arranjament de la Caserna de la Guardia Urbana del Districte de les Corts. 
16. Semaforització de la cruïlla Albert Bastardas-Avinguda Diagonal. 
17. Semaforització de la cruïlla Pau Gargallo-Gregorio Marañón. 
18. Semaforització de la cruïlla Manuel Girona-Marqués de Mulhacén. 
19. Cobriment de la pista esportiva del Barri de la Mercè (en redacció).  
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5-  Precs i preguntes:  

 
Eduard Català: 
 
Monument entrada Barcelona 
Ok Riera Blanca 
Regent Mendieta fins Riera Blanca 
Pressupost de les obres del Renoir – La Caldera  
 
Adela Agelet: 
 
Informació sobre l’edifici nou que s’està construint a Entença, al costat de l’escola 
Paideia, hi ha com un calaix que no entenem què hi fa aquí. 
  
De l’espai de Gaieta Renom, problemes d’accessibilitat des del Centre directe a primer 
pis i molt de sol manca ombra. 
 
Respecte al Monogràfic dels arbres, actuacions a la Maternitat, poda i tala que quan 
anem a preguntar a l’institut escolar ens diuen que això s’ha fet a petició dels veïns: 
revisar temes anteriors. Que s’aturi qualselvol actuació de tala. 
 
Rosa Ma Canals: 
 
Quina amplada tindrà la vorera lateral de la Diagonal a l’alçada de metro? Que ho mireu 
perquè ho veiem molt estret. 
 
Tanca Torre Girona, està pressupostada per enguany l’obra? 
 
Els Carrils bici Passeig Manel Girona no està dibuixat. 
 
Terciana Diagonal – fer més ample el pas de vianants que es molt estret – servei 
autobusos. Si surts del metro i vas a agafar el bus, has de passar per un pas de vianants 
que es super estret. Fer una revisió d’aquest espai, de la tanca Jordi Girona. 
 
Passat Manuel Ballbé, fer una revisió de la pavimentació, hi ha 6-8 m2 sense asfaltar. 
 
Dels projectes en cartera ens agradaria saber com es vol fer i que tinguéssiu en compte 
la participació dels veïns abans de fer res. Liriolendrum 
 
Actes (perllongació del c/Trias i Giró i L-3 ascens vessant nord).(tema 
Gerència/UB/AAVV) 
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Francesc Saula: 
 
Conflicte amb l’escola THAU – acord amb veïns d’habilitar pistes per evitar sorolls. Ho 
tenim clar. 
 
Emili Solanes: 
 
Per obtenir informació sobre el cobriment de la pista poliesportiva. 
 
Estan arreglant el transformador. 
 
Pendent el tema de la Palmera de Puig D’Ossa 
 
Plaga rates avui els han trucat ASP 
 
Gràcies per l’actuació de diàleg. 
 
ALBERT BASSAS: 
 
Eduard Català: Gràcies pel tema de Riera Blanca, obres que han durat un any i si han 
quedat be benvingut sigui. 
 
Respecte a Regente Mendieta, ara s’està fent la meitat del carrer,  entre Arizala i el 
carrer Comte Güell, que un cop acabades les obres intentaríem continuar fins a Riera 
Blanca. 
 
També, dins el programa de les superilles, hi ha la possibilitat de col·locar voreres 
passants. 
 
Des de Comte Güell fins a Riera Blanca, de Regent Mendieta el continuarem a traves de 
la contracte d’asfalts i el tram final per fer voreres passants. 
  
Josep Gòdia: 
la segona fase quedaria com la primera? 
 
ALBERT BASSAS: 
 
Ara s’ha fet una primera fase que inclou Comte Güell i es farà una segona fase de 
Regente Mendieta. 
 
De la Caldera sí que hi havia un pressupost, sí s’ha fet una ampliació de l’ICUB. 
 
Adela:  el calaix de l’edifici, que no es rectangular, no es menja la zona 6, sinó que 
queda reculada. 
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Gaieta Renom ja ens ho mirarem per problemes d’accessibilitat. 
 
Adaptar el nou us del jardí per a gent gran. 
 
El parc de la Maternitat. Demanarem reunió amb la Diputació i veïns per saber que 
s’està fent. 
 
L’amplada de la vorera és l’existent. El mur de tancament en el lloc que estava. 
 
La tanca de Torre Girona, obra dins el PAD. 
 
Carrils bici Manel Girona sí es contempla la perllongació fins av Pedralbes. 
 
De la terciana diagonal, ja es revisarà si es pot fer alguna cosa o no. 
 
Projectes en cartera: encara no s’ha iniciat ni la participació. Jordi Girona, Manel Ballbé. 
 
Sobre el liriolendrum, aquest arbre no es plantarà més al Districte. 
 
Solanes: respecte al cobriment, no s’ha començat. Es redactarà projecte. 
 
Gòdia:terrasses molts elements. 
 
Albert Bassas: S’ha iniciat una campanya de terrasses d’inspecció de totes les terrasses 
del Dte. 
 
A La Riera Blanca s’ha fet una retirada per execució subsidiària.  
 
Godia: a pl. Les Corts han arreglat totes les voreres que donen la volta a la plaça. 
 
Gràcies 
 
 
Sense cap més tema a tractar s’aixeca la sessió del Consell. 
 


