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Districte de les Corts 
Consell Sectorial d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
Pl. Comas, 18 
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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
 

A les 19 h. del dia 9 de novembre 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’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència del Sr. Albert Pérez Núñez,  com  a  
Secretari del Consell i Director de Llicències i Espai Públic, el Sr. Albert Bassas; com a 
Intendent de la Guardia Urbana el Sr. Jordi Verdaguer; 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. Míriam Casanova Domènech, Consellera del PPC; el 
Sr. Carlos Hornero, Conseller del PSC; el Sr. Jordi Castellanos Conseller d‘ERC; la Sra. Lidia 
Gallego i Andrès Consellera de CIU; el Sr. German Prado Pérez Conseller de CIUTADANS; el 
Sr. Marc Faustino Vidal Conseller  de CUP; la Sra. Adela Agelet, de l’AAVV de les Corts; el 
Sr. Eduard Català, del Racó de les Corts; el Sr. Josep M. Menéndez i el Sr. Daniel Fernàndez 
de l’AAVV de Sant Ramon; la Sra. Ana Ramon de l’AAVV de Camp Nou; el Sr. Pedro Alonso 
de l’AAVV de Avda. Xile; el Sr. Lluis Sanglàs de l’AAVV de Pedralbes; la Sra. Àngela Arnaus, 
del carrer Europa, 21; la Sra. Asunción Malpeceres i Josep M. Guillumet de l’AAVV de Zona 
Universitària; i la Sra. Pilar Gracia veïna de Masferrer. 

 
 

1-  Procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal i del Pla  d’Actuació del Districte. 

Albert Pérez 
El president explica fent una introducció, el funcionament del Consell, fa la presentació. 
 
Obligacions i objectius: 
 
El govern està treballant en quines són les línies principals del qual ha de ser nostre full de 
ruta en aquest mandat; estem treballant també en la elaboració d’un procés participatiu per 
elaborar aquest PAD a nivell de Districte, creiem que l’elaboració d’aquest document no sigui 
obra només del Govern, sinó que volem que sigui un document fet a partir de la participació 
dels ciutadans, de les Entitats i en el que òbviament, doncs, la nostra voluntat és arribar al 
màxim de consells polítics al Consell del Districte. 
 
El PAD ha d’estar acabat per l’abril, maig i poder-ho aprovar doncs al plenari del juliol, aquest 
no és un compromís de calendari, simplement diem com estan les coses, òbviament estem en 
un procés de negociació de pressupostos que s’han d’aprovar abans de final d’any. 
 

 
2-  Objectius i continguts del Consell Sectorial d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
  
Albert Pérez 
Hi ha la voluntat política de replantejar que es vol fer en aquest consell, però, és clar, hi ha un 
Reglament que s’ha de seguir, tot i que també hi ha la voluntat de revisar-los. 
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La voluntat i objectiu principal és que no sigui un simple òrgan d’informació si no que es 
converteixi en un òrgan de treball. Això ja s’ha fet en els consells de barri realitzats. 
La voluntat és introduir una nova forma de treballar que no serà fàcil on els processos 
participatius seran cabdals i l’objectiu es fer que sistema de fer acabi implementant-se. 
 
Pedro Alonso: 

El que vosaltres esteu plantejant és un plantejament d’11 persones contra 41 persones; per 
tant la resta de l’oposició potser que no estigui d’acord amb el plantejament que esteu fent 
amb la qual cosa si ja és difícil plantejar una cosa nova i és difícil tractar amb la gent, les 
dificultats ara es multipliquen per molt.  
Albert Pérez 
I aquí al consell som 2 de 15. Som conscients que és difícil, la qual cosa no vol dir que no es 
busqui el màxim consens i la màxima col·laboració amb la política del districte que és la petita 
política quotidiana. 
Adela Agelet: 
Cal fer una inspecció de l’espai públic més transversal, que els vigilants de BSM que també 
facin tasques d’espai públic. 
La informació de projectes ha d’arribar a tots i poder-los treballar conjuntament. 
Guillumet 
Quan serà l’aprovació del PAD 
Albert Pérez 
No estic donant calendari perquè no el tenim tancat, la idea en la que nosaltres estem 
treballant és tenir el disseny bàsic del PAD per l’abril – maig per poder-lo aprovar amb plenari 
en maig – juliol. 
En els mandats anteriors el PAD es va aprovar al setembre. 
Godia: 
El nom d’aquest consell?  
Albert Pérez 
Consell sectorial d’Ecologia Urbanisme i Mobilitat, correspon a les àrees en què s’ha organitzat 
l’Ajuntament. Igual, com abans era aquí el consell de comerç i després ha estat el consell de 
promoció econòmica, ara hem posat el nom de l’àrea de casa gran. Perquè ho hem fet així?; 
per correspondre a les àrees de casa gran i ens facilita la feina en el sentit de tenir referencies 
clares. 
 

 
3-  Estat d’execució de les obres  

 
Albert Bassas 
S’expliquen les obres i la seva situació actual. 

 
OBRES ACABADES AL DISTRICTE DE LES CORTS (des de maig del 2015) 

 
1. Renovació de la terciana muntanya de l’avinguda Diagonal. 
2. Urbanització dels carrers Regent Mendieta i Comte Güell. * 
3. Urbanització de  la Plaça del Centre. * 
4. Urbanització de  l’avinguda Josep Tarradellas.  
5. Urbanització de la Travessera de les Corts, entre els carrers Arístides Maillol i Pintor 

Tapiró. * 
6. Arranjament dels jardins d'Olga Saharoff. 
7. Arranjament de les voreres del carrer Gandesa. 
8. Neteja d’armaris i caixes d’instal·lacions. 
9. Neteja i pintat de bancs. 
10. Tancament perimetral i jocs infantils a la microurbanització de Benavent. 
11. Renovació de l’enllumenat del carrer Pau Gargallo, entre Adolf Florensa i Pascual Vila. 
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12. Renovació de l’enllumenat del carrer Joan Güell. 
13. Arranjament del local ubicat al carrer Cardenal Reig 15. 
14. Cobriment de la llosa de la sortida de L5 Ernest Lluch i desplaçament d’armaris del carrer 

Camí de Torre Melina. 
15. Consolidació estructural de la Casa Hurtado. * 
16. Mandrilat del cablejat de la xarxa d’alta tensió 220Kv a la cruïlla dels carrers Manuel 

Girona i Capità Arenas. 
17. Arranjament del nou accés a la Biblioteca Miquel Llongueras. 
18. Relligar els jardins Bacardí amb l’espai públic de Benavent. 

 
ACTUACIONS DE PAVIMENTACIÓ. 

1. Carril bus muntanya del tronc central de l'avinguda Diagonal. 
2. B20 (Túnel Oreneta i Túnel Sant Feliu C32). Sentit Llobregat. 
3. Plaça del Carme. 
4. Espai públic Deu i Mata, Taquígraf Garriga, Avinguda Sarrià. 
5. Campanya de renovació del ferm de la Ronda de Dalt. 
6. Carrer Gandesa. 
7. Aglomerat malmès per l’arbrat de l’avinguda de Pedralbes. 
8. Carretera de Collblanc. 
9. Carrer Berlín, entre la plaça del Centre i el carrer Numància. 
10. Carrer Manuel Azaña. 
11. Carrer Cardenal Reig, calçada costat mar de carretera de Collblanc a carrer Arístides 

Maillol. 
 

ALTRES ACTUACIONS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ i SERVEIS.  
12.     Estesa de cablejat mitja tensió Endesa al carrer Sabino Arana. 
13.     Nova climatització de la sala 'peixera' del Centre Cívic Tomasa Cuevas. 
14.     Rehabilitació del col·lector de l’Av.Pearson, entre Àrdena i Av.Pedralbes. 
15.     Substitució pou de vàlvules Gas Natural a Travessera de les Corts. 
16. Modificació de les sortides d’emergència de la galeria de serveis d’Endesa al carrer 

Berguedà. 
17.     Reparació de la reixa transversal de desguàs a l’Avinguda Pedralbes . 
18.     Reparació de la reixa de desguàs de la Ronda del Mig. 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ AL DISTRICTE DE LES CORTS (a novembre del 2015) 
 

 
1. Millora dels accessos a la L9 - L3 Zona Universitària. 
2. Actuacions al Monestir de Pedralbes (campanar, façana i rehabilitacions interiors). 
3. Nou equipament docent a les antigues Cristalleries Planell. 
4. Nova Biblioteca al carrer Comtes de Bell·lloc. 
5. Ampliació del Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart. 
6. Nou clavegueram al carrer Joan d'Alòs. 
7. Nova tanca als jardins de Torre Girona. 
8. Actuacions de millora dels jardins de Clot d’en Salvi (salubritat i seguretat). 
9. Ampliació de la vorera del carrer Pintor Ribalta. 
10. Obres per implantar plataforma única al carrer Dolors Masferrer. 
11. Arranjament del vestíbul i nou accés al Centre Cívic Josep Mª Trias i Peix . 
12. Cates i estesa de circuits de mitja tensió als entorns del Camp Nou. 
13. Canalització del prisma de mitja tensió al carrer Maternitat. 
14. Arranjament de la Travessera de les Corts, vorera mar de Comandant Benitez a Gran Via 

de Carles III. 
15. Arranjament del carrer Vallespir, de Can Bruixa a avinguda Madrid. 
16. Arranjament de la Travessera de les Corts, vorera mar de Galileu a Vallespir. 
17. Ampliació de la vorera del carrer Bosch i Gimpera enfront del RCTB. 
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18. Arranjament del xamfrà dels carrers Capitán Arenas i Manila. 
19. Memorial de la Presó de les Dones. 
20. Neteja i esbrossada de solars municipals. 

 
 

OBRES PENDENTS D’INICI AL DISTRICTE DE LES CORTS (a novembre del 2015) 
 
1. Arranjament del carrer Taquigraf Serra, vorera mar de Nicaragua a Entença. 
2. Arranjament de la Travessera de les Corts, vorera mar de Gran Via de Carles III a Lluçà. 
3. Noves voreres passants al carrer Riera Blanca: Pintor Pahissa i Regent Mendieta. 
4. Actuacions de renovació de voreres als entorns del carrer Doctor Ferran. 
5. Actuacions de renovació de voreres als entorns dels jardins Josep Munté. 
6. Desplaçament de l’armari elèctric del carrer Riera Blanca. 
7. Arranjament vorera Mª de Déu de Lorda 
8. Vorera del carrer Gandesa costat Llobregat, entre Can Segalar i l'avinguda Diagonal 
9. Actuacions de renovació de voreres als entorns dels jardins Miret i Soler. 
10. Actuacions de renovació de voreres als entorns de la superilla. 
11. Actuacions de renovació de voreres als entorns de la plaça Ignasi Barraquer 
12. Millores de senyalització viaria al carrer Mª de Déu de Lorda 
13. Obres d'ignifugació de l'estructura metàl·lica del Pavelló L'Illa 
14. Millores d'accessibilitat del complex esportiu Arístides Maillol. 
15. Senyalització per vianants i itineraris turístics 
16. Incorporació a la Gran Via Carles III des de Avinguda Madrid 
17. Pintats interiors i/o exteriors de diversos equipaments municipals 
18. Renovació d'unitats compressores al Centre Cívic Riera Blanca i Biblioteca Can Roses 
19. Actuacions de manteniment a la caserna de la Guardia Urbana del Districte de les Corts 
20. Renovació de les fusteries de les finestres exteriors de la Seu del Districte de les Corts 
21. Actuacions de pavimentació: Plaça Eusebi Güell, Carrer Joaquim Albarrán, de Av. 

Esplugues a carrer Joan Alòs, Carrer Dulcet, Carrer Gran Capitán. 
 
 
Pedro Alonso 
Carrer Pisuerga quan es farà, porta quatre anys dient-se i no es fa res??? 
 
Anna Ramon 
Josep Goday paret mitgera  com està?? 
Mobilitat Conxita Supervia com funciona la modificació efectuada?? 
Peces de gimnàs soltes (cargols). Problemes amb una goma que tenen sota que les noves no 
tenen la goma de protecció. Cal revisar.. 
Quan es va fer la festa major es van retirar les jardineres de Benavent perquè poguessin 
entrar els cotxes i aquestes jardineres no s’han tornat a posar. 
Què passa amb la baixa intensitat de la llum a la micro, caldria potenciar-la 
Al 7-9 de Benavent hi ha un socavón just a la mateixa vorera.  
L’antena que es va posar al Picadero està a la paret i està la peça ja muntada això es 
desmuntarà o no. Perquè estaven muntant i no tenien permís ni res. 
I la font de Benavent com ho tenim? 
 
Guillumet: 
Les obres acabades de la terciana de la Diagonal; es va dir que tenien que posar plantes, 
crec que s’han posat algunes però no totes les plantes estan posades. 
El tema dels armaris dels semàfors en el pas de vianants encara estan col·locats i la gent que 
ve de baix i de dalt es troben els armaris de semàfors aquests que estan en mig del pas de 
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vianants. 
Sobre el tema dels ascensors una de las millores de accés en la línia 9 de metro en relació a 
la línia 3 sabem que s’han encarregat un projecte, que el projecte està en marxa i suposo que 
s’acabarà el desembre; es va dir que hi hauria una reunió i en principi no s’ha fet. 
La tanca Girona que és de Torre Girona aquesta tanca des de l’Associació fem un 
suggeriment de que la tanca en tota la longitud deixi només 300 o 400 metres en reixes, 
sembla ser que es deixa així podeu informar?? I sobretot com es tractarà el tram final 
Actuacions de Trias i Giró, Barça i intercanviador com estan aquestes actuacions respecte el 
PAD 
Locals per l’associació 
 
Menéndez: 
Després l’ampliació de la vorera Pintor Ribalta això havia d’haver començat la setmana 
passada l’ampliació de les petanques, com està?? 
 
Carlos Hornero: 
Demanar el llistat de la presentació que heu realitzat 
El govern té la intenció de mantenir el pacte sobre l’hotel d’entitats que es va obtenir en el seu 
moment que ha aconseguit. 
 
Gódia: 
Fer revisar una altra vegada l’enllumenat de Vallespir i aquest carrer sense nom de Travessera 
que surt de l’Európolis 
Problemes de Neteja al Carrer Vallespir 
Plataners carrer Vallespir inclinats per culpa del sistema de poda. 
Grafitis i persianes segueixen estan plenes 
 
Sanglàs: 
Voldríem la presentació efectuada 
La casa Hurtado és una de les obres acabades, manca treure el rètol d’obres. 
Temes d’il·luminació a Bosch i Gimpera i marqués de Mulhacén. 
Lavabos del Palau Reial és un tema que forma part dintre del recinte del palau. 
Millorar la il·luminació Parc Cervantes, hi ha molta gent que practica esport i es va arreglar una 
mica però no es va acabar, a partir de les sis de la tarda surten col·legis, clubs esportius que 
practiquen esport fins a les nou´ 
El Pavellons Güell sé que hi havia unes actuacions previstes; arreglar jardí també la tanca, 
com està?? 
 
Adela Agelet: 
Quina és la garantia de les pavimentacions de panots, perquè durant tan poc en bon estat. 
 
Respostes Albert Bassas 
Respecte a la informació de projectes que demana l’Adela, cal dir que aquest es va passar per 
la comissió consultiva d’urbanisme corresponent i també a Plenari. 
Respecte Pisuerga és una actuació important que ha de comportar projecte, per tant el fòrum 
es un procés participatiu del PAD i mirar que aquest carrer es faci així com la tancada de torre 
Girona que son línies del PAD, per tant Pisuerga que és un carrer que en general està en 
bones condicions i el què es demana des de l’Associació és que es faci; s’ha de valorar en el 
procés participatiu  i cap problema. 
Mitgera Goday, hi ha el vist i plau des del Districte i per tant està en mans de Paisatge Urbà 
que és qui l’ha de licitar. 
L’accés a la Ronda per l’avinguda Madrid en direcció Barcelona, si vols agafar la Ronda del 
mig en sentit Zona Franca tens que pujar per Comandant Benítez; agafar Maria Barrientos i gv 



 

pàg. 6 
 

Carles III i tot això són cotxes que estan circulant dins de la Superilla. Dins de les actuacions 
de Superilla està previst reduir la contaminació atmosfèrica dins de la zona fer un accés 
directe des de l’av Madrid; per la qual cosa s’han fet avaluacions de com està la contaminació 
atmosfèrica ara i s’avaluarà després de l’actuació. En el pont de la constitució es faran les 
obres de rases que possibilitin els diferents moviments semafòrics que s’han d’implementar 
Les altres diferents actuacions sol·licitades prenen nota per a la seva execució o resolució. 
La Micro en el seu moment van ser uns espais amb una actuació econòmica reduïda. Si cal 
posar un parell de llums enviarem l’Enllumenat, per tal que ho revisin. 
L’antena s’està seguint des de Urbanisme i obriran els expedient disciplinaris que calguin per 
tal de retirar-la o legalitzar-la. 
Es fan les voreres de la Trav. Corts entre Comandant Benitez i Lluça, es van fent zones per 
manteniment, atenent que es tracta d’un projecte de ciutat i caldria renovar-la tota. 
La font de Benavent ho tenim present, l’estem demanant, avui precisament ens han informat 
que s’ha col·locat una a Àurea Cuadrado. 
Pel que fa a l’ascensor de Zona Universitària està en redacció el projecte. La tanca s’efectuarà 
calada tota ella sense parts opaques per tal de donar la màxima transparència. 
Per la realització l’ampliació de les petanques de Pintor Ribalta s’ampliarà la vorera i s’ha 
habilitat un pas per garantir la seguretat. 
Cristalleries Planell manté els usos originals. 
Farem revisar els temes d’enllumenat demanats i respecte Neteja cal concretar incidències.  e. 
Grafitis i persianes ho vam passar al servei de neteja, estem començant a treballar per veure 
la manera de regular aquest tema des del punt de vista del civisme no des del punt de vista 
tècnic i la voluntat és treballar amb aquells que fan grafitis perquè això no sigui un acte de 
vandalisme. 
Casa Hurtado pendents de col·locar la lona per acord veïnal. 
Totes les obres estan sotmeses a un any de garantia i no se’n fa l’ús que realment toca. 
Revisarem el tema de la parada de bus del carrer Capità Arenes on dieu que hi ha un cablejat 
que coincideix amb la parada i és perillós i donarem trasllat dels temes de Salut pública i el 
tema de les olors. 
L’obra de Regent Mendieta s’ha de ressituar en el temps, ja que és una obra important i han 
hagut moltes obres en aquest àmbit que cal adaptar-les al temps, per tal motiu  es va canviar 
provisionalment per no molestar més al barri i es va fer la de les voreres passants. 
Les obres es contracten i surten a licitació lliure. 
 

4. Procés participatiu xarxa ortogonal de bus 

La implantació de la línia H4 ens ha arribat al govern hem pensat que calia aturar-nos un moment 
i revisar la manera de com s’estava fent i iniciar un procés participatiu previ a la implantació de 
les 3 línies que es posaran en marxa al febrer. 
 
Una de les coses que ens afecten al Districte és l’H4 que anirà per la carretera d’Esplugues; es 
va fer una primera sessió al 14 d’octubre i una altra el 26 d’octubre. 
També hi ha un lloc de recollida de propostes al mercat de les Corts que es va iniciar al 13 
d’octubre fins al 13 de novembre, s’ha recollit tota la informació i quan s’acabi aquest procés 
s’agafarà tota aquesta informació i finalment es farà el retorn corresponent, al febrer s’implantarà 
d’acord amb les conclusions. 
Les dotze línies que resten s’implantaran de cop a la legislatura i en funció del que s’està rebent 
del procés participatiu. 
La implantació estarà prevista al mes de febrer principis de març. 
El que fa Mobilitat que sapigueu com consell que a partir de l’accident que va passar en la 



 

pàg. 7 
 

carretera d’Esplugues en el mes de setembre es va fer treballar amb les Associacions de Veïns 
de la zona i es va prendre una sèrie de mesures; per exemple avui se ha instal·lat un radar 
dissuasiu en carretera Esplugues que indica la velocitat real que va el vehicle. 
 
5. Precs i preguntes: 
 
Pilar Gracia: 
Demana que passi la línia  H-10 per Travessera de les Corts. 
Canvi de parades en 20 metres excés de despesa. 
On es poden fer arribar les queixes de les motos Harley? 
El pas  interior que havia es va tallar. 
Lluis Sanglàs: 
Volia parlar de l’accident excés de velocitat, autobusos llargs. Possibilitat de que el semàfor 
s’obri abans pels autobusos i evitar que la cua del mateix envaeixi la corba pertanyent a av 
Pedralbes. 
Ana Ramon: 
Des de Benavent fins a Arizala hi ha un pàrquing de motos, no deixen passar a la gent. S’ha de 
prendre alguna mesura ja. 
Els veïns que viuen a prop del Camp Nou no poden entrar ni sortir, demana mesures urgents per 
als carrils de Travessera. 
Eduard Català 
Format antic targeta F.C. Barcelona per a veïns.  
Problemes semàfor cruïlla intel·ligent 
Josep M. Gòdia 
Sol·licita que quan s'anul·len els busos ho diguin amb anticipació. 
Ocupació de les motos i les bicis en les voreres. 
Hi ha un senyal de direcció prohibida que no es veu en Vallespir/Novell. 
Pas de vianants de Berguedà/Travessera. 
Josep M. Guillumet  
Al carrer Jordi Girona els vehicles van molt ràpid. 
, proposa que es posi una pàgina web per poder enviar temes de  queixes de seguretat. 
Tema parada 33 al carrer Jordi Girona. 
Els semàfors de Gran Capità no funcionen . 
Sorolls i fums de cotxe i autobusos. 
Carlos Hornero  
Degut a l’accident que va passar el 19 de setembre en l’av. Esplugues demana les dades de 
sinistralitat.  
 
Respostes GU i AB   
Intendent GU 
Nosaltres fem moltes intervencions, fins i tot el Districte els ha prohibit moltes festes i trobades 
com espai Harley. Estem a sobre, totes les trucades que venen de veïns nosaltres anem 
responem i denunciem si cal. 
Posarem un radar mòbil al carrer Jordi Girona.  
Mobilitat va dir que farà unes obres per intentar millorar la cruïlla de l’av. Pedralbes que és molt 
problemàtic. A veure si podem aconseguir que l’autobús quan s’aturi no quedi a la cantonada 
sobresurtin. 
Denunciarem aquelles motos que no deixen passar a la travessera de les corts i posarem 
impediments per tal que no estacionin sobre la vorera. 
Respecte els partits de futbol, el Barça juga la Lliga, la Champions, la Copa del Rei ...; nosaltres 
diferenciem els partits, no tots són iguals, el que més problemes ens donen són es el de 
Champions a partir de semifinals i finals. 
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El que volem és que els veïns no tinguin cap problema, tot el que pugem fer i totes les iniciatives 
que tingueu les parlem.  
Respecte a la pregunta de sinistralitat l’estem responen des de GU 
Albert Bassas 
Els semàfors de Cavallers i SEA són cruïlles complicades, quan es modifiquin els sentits es 
millorarà i efectivament el carrer Cavallers sentit Llobregat. 

 
 
Sense més tema a tractar es dona per finalitzat el Consell. 
 
 


