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

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

 
 

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

 
A les 18.30 h del dia 26 d’abril de 2016, es reuneix a la sala de reunions 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 de la Sra. Laura 
Cañadas; com a Secretari del Consell i Director de Llicències i Espai Públic, el Sr. 
Albert Bassas; com a Cap del Departament d’Obres i Manteniment, el Sr. Manuel 
Ferrer; com a Intendent de la Guàrdia Urbana, el Sr Jordi Verdaguer i també amb 
l’assistència dels seus membres o assistents a títol individual, senyores i senyors: la 
Sra. Sonia Reina, Consellera de Ciutadans; la Sra. Míriam Casanova Domènech, 
Consellera portaveu del PPC; el Sr. Carlos Hornero, Conseller portaveu del PSC; el 
Sr. Jordi Castellana Conseller portaveu d‘ERC; la Sra. Lidia Gàllego Consellera de 
CIU; la Sra. Adela Agelet, de l’AVV de les Corts; el Sr. Eduard Català, de l’AVV Racó 
de les Corts; el Sr. Josep M. Menéndez de l’AVV de Sant Ramon; el Sr. Carlo Scoles 
de l’AVV de Camp Nou; la Sra. Àngela Arnaus, del carrer Europa, 21; la Sra. 
Asunción Molpeceres i Josep M. Guillumet de l’AVV de Zona Universitària; el Sr. 
Francesc Cardona de l’AVV de Camp Nou; el Sr. Josep Bordonau i el Sr. Ferran 
Capeta, de l’AVV Sòl de Baix i zona verda; la Sra. Marta Ollich, del carrer del Remei 
10-12; el Sr. Alex Vallejo i el Sr. Enric Ribas, del carrer del carrer Galileu; el Sr. Javier 
Lloro, del carrer Numància. 

 
 

1- Presentació de la nova presidenta del Consell sectorial d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, senyora Laura Cañadas Pla. 

 
La Sra. Laura Cañadas es presenta i explica que assumeix el càrrec de presidenta del 
Consell Sectorial d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
 

2-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior (9 de novembre de 2015). 
 

S’aprova l’acta de la sessió anterior, sense cap esmena a fer. 
 
 

3-  Accions sobre mobilitat en el període novembre-2015/abril 2016 al Districte. 
1. Incorporació a la rda. del Mig des de l’av. Madrid Superilles. 
2. Carril bici Can Bruixa/ Marqués de Sentmenat. 
3. Carril bici Joan Güell. 
4. Inauguració L9 tram Zona Universitària – Aeroport. 
5. Implementació H4 xarxa bus. 
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4-  Estat d’execució de les obres novembre/abril. 
 

Obres acabades al districte de les Corts (des de novembre de 2015)  
 

1. Renovació de la tanca dels jardins Torre Girona. 
2. Ampliació de la vorera del carrer Pintor Ribalta. 
3. Plataforma única al carrer Dolors Masferrer, entre el carrer de les Corts i la Gran 

Via de Carles III. 
4. Voreres passants al carrer Riera Blanca: Pintor Pahissa i Regent Mendieta. 
5. Memorial de la Presó de les Dones. 
6. Arranjament vorera Mare de Déu de Lorda (davant escola Aula). Fase 1 i f

 ase 2. 
7. Incorporació a Gran Via de Carles III des d'av. Madrid. 
8. Senyalització per a vianants i itineraris turístics 2015. 
9. Execució de parterre elevat a la plaça del Centre. 
10.  Arranjament del vestíbul i nou accés al Centre Cívic Riera Blanca. 
11.  Carril bici Can Bruixa - Marquès de Sentmenat. 
12.  Millora dels accessos a la L9 - L3 Zona Universitària. 
13.  Pavimentació espai públic Deu i Mata, Taquígraf Garriga, avinguda Sarrià. 
14.  Pla racons infantils jardins de Can Cuyàs. 
15.  Travessera de les Corts, vorera mar de Comandant Benítez a Gran Via de Carles 

III. 
16.  Taquígraf Serra, vorera mar de Nicaragua a Entença. 
17.  Vallespir, de Can Bruixa a avinguda Madrid. 
18.  Travessera de les Corts, vorera mar de Gran Via de Carles III a Lluçà. 
19.  Travessera de les Corts, vorera mar de Galileu a Vallespir. 
20.  Ampliació de la vorera del carrer Bosch i Gimpera enfront del RCTB. 
21.  Actuacions renovació voreres: entorns Doctor Ferran. 
22.  Actuacions renovació voreres: entorns Josep Munté. 
23.  Desplaçament armari elèctric carrer Riera Blanca. 
24.  Arranjament del xamfrà Capità Arenas – Manila. 
25.  Actuacions renovació voreres: Gran Via Carles III – Manuel Girona – Capità  

Arenas (entorns jardins Miret i Soler). 
26.  Actuacions renovació voreres: Superilla. 
27.  Actuacions renovació voreres: av. Josep Tarradellas – Entença – av. Diagonal 

(entorns plaça Ignasi Barraquer). 
28.  Millores de senyalització viària al carrer Mare de Déu de Lorda. 
29.  Radar pedagògic av. Esplugues. 
30.  Geotècnic clavegueram Mare de Deu de Lorda. 
31.  Reixa desaiguament front plaça Comas + vorera Prat d’en Rull Caserna Mossos. 
32.  Protecció solar planta tercera Seu del Districte. 
33.  Pavelló L’illa. Obres de millora de la instal•lació. 
34. Instal•lació de fils tensats de protecció envers els coloms a la façana posterior de 

la Biblioteca Miquel Llongueras i actuacions de millora Clot d’en Salvi. 
35.  Pintats interiors i/o exteriors de diversos equipaments municipals. 
36.  Substitució d'algunes de les fusteries de les finestres exteriors de la Seu del 

Districte de les Corts en mal estat. 
37.  Renovació d’una unitat compressora al Centre Cívic Riera Blanca i la Biblioteca 

de Can Roses. 
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38.  Actuacions de manteniment a la caserna de la Guàrdia Urbana del Districte de 
les Corts. 

39.  Neteja de la façana posterior de la Biblioteca Miquel Llongueras. 
40.  Complex esportiu Arístides Maillol. Obres de millora de la coberta. 
41.  Auditoria qualitat de l'aire d'equipaments municipals. 
42.  Projecte de reparació de patologies de la façana de la Seu del Districte. 
43.  Obres de millora al Pavelló L'Illa a partir de l'informe de l'IBE. 
44.  Estudi de viabilitat d'espais del Centre Cívic Tomasa Cuevas. 
45.  Millores d'accessibilitat Arístides Maillol. 
46.  Pavelló L'Illa. Obres d'ignifugació de l'estructura metàl•lica. 
47.  Estudi acústic al Centre Cívic Pere Quart. 
48.  Ampliació del gual d'entrada a l’av. Mare de Déu de Lorda. 
49.  Millora de l'enllumenat dels entorns del Mirall de Pedralbes. 
50.  Xarxa d'alta tensió. Enllaç subestacions elèctriques. 
51.  Reparació avaria AGBAR a Travessera de les Corts – Bordeus. 
52.  Desplaçament d'armaris: Torre Melina. 
53.  Millora de l'enllumenat del carrer Gandesa. 
54.  Nou clavegueram al carrer Joan d'Alòs. 
55.  Cates i estesa de circuits de mitja tensió als entorns del Camp Nou. 
56.  Canalització del prisma de mitja tensió al carrer Maternitat. 
57.  Arranjament de jocs infantils al Districte de les Corts: plaça Ignasi Barraquer. 
58.  Pavimentació calçada de la plaça Eusebi Güell. 
59.  Pavimentació calçada del carrer Dulcet. 
60.  Pavimentació calçada del carrer Joaquim Albarrán, d'av. Esplugues a carrer Joan  

Alòs. 
61.  Pavimentació calçada del carrer Gran Capità. 
62.  Pla de renovació d'àrees de jocs infantils jardins Sant Joan de Deu. 
63.  Treballs d’estesa de cablejat entre les cambres CE-02 (Josep Sunyol) i la CE-03 

(av. Xile). 
64.  Reparació de juntes de dilatació a l'av. Madrid amb Gran Via de Carles III, 

Rambla  Brasil i l'av. Roma. 
65.  Pavimentació del carrer Capità Arenas (pg. Manuel Girona – pl. Maria Cristina). 
66.  Voreres del carrer Gandesa costat Llobregat entre Can Segalar i la av. Diagonal. 
 
Obres en execució al districte de les Corts (a abril de 2016). 
 
1. Equipament municipal docent a les Cristalleries Planell. 
2. Biblioteca Comtes de Bell-lloc. 
3. Ampliació del Centre Cívic Pere Quart (mobiliari i cuina inclusiva). 
4. Monestir de Pedralbes (campanar, façana i rehabilitacions interiors). 
5. Implantació del carril bicicleta al c. Joan Güell (av. Diagonal - c. Sants). 
6. Instal•lació d'una pèrgola fotovoltaica a la Plaça del Centre. 
7. Carril bicicleta a l’av. Diagonal entre la pl. Francesc Macià i la Zona Universitària. 
8. Redacció projecte cobriment pista i il•luminació Barri de la Mercè. 
9. Escenotècnia i operativitat a la Sala de Plens de la nova Seu del Districte de les 

 Corts. 
10. Redacció d’annex urbanístic al Pla d’Equipaments. 
11. Pla de renovació de d’àrees de jocs infantils Jardins Jaume Vicenç Vives. 
12. Pla de renovació de d’àrees de jocs infantils Doctor Ferran – Manuel Girona – 

Capità Arenas – Manila. 
13. Treballs d’estesa  de cablejat entre cambres CE-03 (Av. Xile) a SE Facultats. 
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14. Pla de renovació d’àrees de jocs infantils Danubi – Travessera de les Corts. 
15. Cata i estesa de cablejat d'AT Collblanc-Trinitat a l'Av. Joan XXIII. 
16. Treballs de mandrinat i estesa de cablejat a la cambra CE-04 (av. Pedralbes) a 

SE Facultats. 
17. Redacció de projecte d’aparcament al subsòl del Mirall de Pedralbes. 
18. Legalitzacions i ECA’s Arístides Maillol i Pavelló L’Illa. 
19. Manteniment jardineria microurbanització Benavent (gener i febrer). 
20. Escocells drenants plaça Comas, carrer Joan Güell, carrer Galileu carrer Loreto i 

plaça Concòrdia. 
 
Obres pendents d’inici al districte de les corts (a abril de 2016). 
 
1. Àrea de jocs de la Girafa Ona als jardins de les Infantes. 
2. Desplaçament de pous i substitució de vàlvules de la xarxa de gas al carrer 

Arizala 52. 
3. Petanques jardins de Josep Munté. 
4. Petanques jardins de les Infantes. 
5. Lona de la façana de la Casa Hurtado. 
6. Pèrgola fotovoltaica Josep Tarradellas. 
7. Obra d’aparcament al subsòl del Mirall de Pedralbes. 
8. Clavegueram Mare de Déu de Lorda (torrentera). 
9. Substitució de finestres de la Seu del Districte. Fase 2. 
10.Resta d’actuacions accessibilitat equipament Arístides Maillol. 
11. Millores avaluació riscos laborals 
12. Reparació estructural urinaris. 
13. Portes correderes al Centre Cívic Trias i Peitx. 
14. Carrer Vallespir: passos de vianants. 
15. Auditoria voreres: Les Corts, la Maternitat i Sant Ramon, i Pedralbes. 
16. Voreres Travessera de les Corts, Joan Güell, muntanya Cabestany i mar Galileu. 
17. Millores accessibilitat carrers Aurora Bertrana / Gàllego. 
18. Obra de senyalització per a vianants i itineraris turístics. Fase 2 i pendents fase 1. 
19. Manteniment senyals zones escolars. 

 
5-  Mesura de govern per aplicar l’eradicació de l’ús de glifosat en els espais verds 
i a la via pública a Barcelona. 
 
Des de l'OMS, s’ha inclòs aquest herbicida com a cancerigen. Estem reduint l’ús, 
començarem en deu barris, el primer serà Pedralbes, ja que està pròxim a les àrees 
naturals. A partir de l’1 d’abril es va deixar d’usar. Es farà una sèrie d’accions, es parlarà 
amb els agents del territori i col•lectius privats  per mirar alternatives. 
 
S’avaluarà l’aplicació i es presentarà un informe si ha millorat o no. 
 
6-  Precs i preguntes: 

 
Josep M Menéndez: 
Felicitar a l’equip de govern per les obres de Cristalleries Planell, finalment, després de 
molt temps aturades, sembla que ara va seriosament i s’acabaran. 
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Les voreres de Pintor Ribalta, fetes, perfecte, però les petanques quan les tindrem?  
El manteniment de l’auditoria de les voreres aquí al districte de les Corts és una mica 
pobre, al carrer de les Corts sembla que quan passis ballis claqué. 
La confluència entre Poblet i passatge Xile s’ha arreglat cinquanta mil vegades i no 
sabem quant ha costat a l’anterior mandat però torna a estar en mal estat. 

 
Marta Ollich: 
Gràcies i felicitats per glifosat  
Vol saber quin és el calendari d’implantació a les Corts l’eradicació del glifosat. 
Parc Maternitat, poda abusiva efectuada 
Vol saber si desapareixerà la Biblioteca de Can Rosés.  

 
Asunción Molpeceres: 
La Sra. Asunción Molpeceres adjunta documentació amb informació sobre els temes 
que exposa. 
Demana passar l’hora de les reunions a les 19 h en lloc de a les 18.30 h. 
En la parada del tramvia Palau Reial, el camí que va paral•lel a la Diagonal es troba en 
mal estat, quan plou es formen tolls, és de pedra irregular i es camina malament. 
El pas de vianants de la pl. Pius XII costat muntanya s’està creuant amb el carril bici 
(perillós). 
Demanen pertànyer a la zona 14 tota la zona de Pedralbes, Universitat inclòs Barri de la 
Mercè perquè no tenim lloc per aparcar. 
Els dissabtes i diumenges és impossible aparcar al barri de zona universitària, demanem 
una zona exclusiva per residents o que s’ampliï la zona verda a dissabtes i diumenges. 
El pas de vianants semaforitzat de l’av. Diagonal/González Tablas en la terciana, sortida 
intercanviador i que es va arreglar, els autobusos dobles bloquegen el pas al no poder 
sortir i a la vorera hi ha un fanal, semàfor i senyal que dificulten el pas. 
Sol•licitem saber si la terrassa del local que s’ha obert recentment a Alfambra que té 
dues taules és legal o no. 
Volem saber el final del reixat de Torre Girona quan es farà. 

 
Josep Ma Guillumet  
Volia felicitar-vos per la presentació i per totes les coses que es porten a la pràctica 
ràpidament, dintre de tot. 
Però hem vist que en la Zona Universitària i Pedralbes no hi ha obres, tenint en compte 
que les petites actuacions són molt importants pel barri.  
En el barri s’està fent un edifici en la facultat de Dret davant d’una zona molt maca, no 
ens sembla bé per la seva volumetria.(no l’havíem vist, el projecte) 
Altres edificis, com a l’UPC de Gran Capità, que ha fet una coberta de color blanc, 
l’edifici del supercomputer que també és d’una alçada brutal, i la més que segura futura 
ampliació d’Econòmiques. Volem que se'ns informi a temps de les ampliacions per poder 
participar. 
Ha sortit en la premsa el carril bici de Barcelona-Esplugues, volem veure el projecte 
perquè el desconeixem. 
En el projecte Barça, també la Zona Universitària som part afectada i volem estar 
informats o participar en aquesta comissió. 
Sol•licitem que es connecti el carril bici de Jordi Girona amb George Collins per 
connectar amb l’av. Pedralbes i pg. Manuel Girona. 
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Presentarem una instància a l’Ajuntament signada per l’AVV de Pedralbes, Barri de la 
Mercè i Zona Universitària perquè es facin les obertures del pas Trias i Giró fins a Joan 
Obiols i les zones verdes de Keynes.  

 
Àngela Arnaus: 
En la última reunió vaig comentar, a Capità Arenas, on para la línia H6, hi ha un pal 
inclinat, proposo que es posi la parada més endavant o més enrere, perquè és perillós 
per a les persones. 
En el carrer Europa, tocant a Galileu davant de casa, hi ha un pàrquing de persones 
discapacitades, que és d’un amic meu que fa dos anys el va donar de baixa, i encara hi 
ha l'aparcament, quin ordre porteu a l’ajuntament? 
Estic al carrer Europa, al baixar del cotxe hem de parar al pas de vianants perquè hi ha 
dos contenidors, nou motos i després les bicicletes. 
El carrer Cabestany amb Taquígraf Garriga hi ha pilones i no es pot passar, els veïns 
diuen que necessiten una clau i la tenen demanada però mai arriba. Però, no es això, 
com que no hi ha cap senyal en el carrer Deu i Mata, que digui que aquest carrer no te 
sortida els dificulta als camions grans per maniobrar. 
 
Carlos Scoles: 
Glifosat comença per Pedralbes i de l’OMS no té un substitutiu, no té un altre per donar-
vos. 
 
Josep Bordonau 
Parlant de postes, nosaltres tenim dos postes mil•lenaris, un que està a darrera de la 
parada i l’altre que està a la tercera que es pot derivar perfectament perquè........ i el 
quiosc ja te l’escomesa feta per un altre lloc, perquè es pugui treure aquests postes. 
Es tracta del pal parada autobús travessera entre gv Carles III i quiosc’ 
 
Adela Agelet: 
Explica el procés que ha viscut aquests dies amb el tema Barça. Arran de la voluntat del 
districte i també de part del club es van fer unes primeres taules d’informació al veïnat 
de que el Barça tenia un projecte, primer de modificar l’estadi, i ,al mateix temps, l’espai 
Barça, al voltant del nou estadi, això podem dir que es va fer fa un any.  
 
Posteriorment, què ha passat? que han fet un concurs on han triat un model d’estadi per 
modificar. Llavors, al final d’aquest concurs, es van dirigir al districte, com a gentilesa 
han convidat a dues persones del districte per anar a l’acte presencial de l’aprovació 
d’aquest projecte final. Hem anat jo i una persona tècnica del barri, com a convidats, 
perquè el projecte ja estava resolt i nosaltres no teníem vot per influir però si vam veure 
tot el procés. 
 
El que vam veure és que davant de l’estadi decideixen posar la botiga del Barça i el 
museu i a continuació baixarà una zona pública de traspàs que anirà des de l’av. 
Diagonal fins a Travessera de les Corts i a continuació hi ha aquest espai d’edificis que 
ens preocupa tant i saber que hi va d’activitats. 
 
Coneixem dos activitats, la botiga i el museu, em sembla que no hi ha prou pel voltant de 
sis-cents o set-cents milions d'euros que necessiten entre el mini estadi de Sant Joan 
Despí, després han de fer el Palau Blau Grana i han de modificar el estadi. 
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A la reunió va estar la regidora d’Urbanisme de Casa Gran i li vam preguntar pels edificis 
que hi ha a la vorera de Arístides Maillol, què hi aniria. Des d’aleshores es parla de la 
Comissió de seguiment del Barça a la que hauríem de ser-hi tots i que s’hauria de fer en 
breu. Ja existeix presentada una MPGM. L’ajuntament hauria de fer d’àrbitre. 
 
Si la Universitat presenta nous projectes, o proposen nous equipaments, que hi hagi 
temps suficient per presentar al•legacions veïnals. Respecte al parc de la Maternitat, els 
bancs estan trinxats, tot el recinte necessita manteniment. Llums del passeig Euròpolis, 
cal reforçar-la i en les actuacions no hem dit res, està previst? Gaietà Renom, és una 
zona molt mal aprofitada, mireu que tipus de vegetació es podria posa, perquè es un pati 
molt tranquil i es podria aprofitar millor, cau molt de sol. 
 
Alex Vallejo  
La nostra preocupació és la construcció que es vol fer en el carrer Galileu amb Remei: 
una residència de set plantes i continuem demanant el suport de l’ajuntament en aquest 
aspecte. Estem fent accions per comunicar-lo, tenim signatures, s’ha parlat inclús 
d’adquirir el passadís del supermercat Condis que hi ha al carrer Galileu. Procés en 
mediació. Hi ha un jardí protegit i s’està morint.  
 
Enric Ribas  
En el carrer Galileu 333 hi ha un arbre que està a punt de caure a l’obra. 
 
Eduard Català  
Molt encertat el carril de l’av. Madrid, tots els semàfors giren a l’esquerra, per tant 
l’accés a la Ronda perfecte. Un tema que no està ben fet del tot és la senyalització 
turística d’un pal situat a la cruïlla Riera Blanca amb carrer de Sants. El plànol existent 
està equivocat. El tema d’antena de microones a la vorera de Trav. de les Corts, 
Arístides Maillol. Vol saber com està l'expedient del projecte.  
 
Els veïns i comerciants m’han demanat que com es pot fer una cabina de l’ONCE a la 
vorera de Riera Blanc amb Regent Mendieta, cada vegada que hi ha uns veïns que 
trucant queixant-se de que porta sis mesos o un any sense ningú dintre, automàticament 
una persona obre penja els números i esta 24 o 48 hores torna tancar i fins a la pròxima 
reclamació, això portem els últims cinc anys  
 
Respostes  
 
L’Albert Bassas: 
Prenem nota de tots els precs i preguntes plantejades. 
 
I en resposta al Josep M. Menéndez: 
Aprofito per presentar-vos a Manel Ferrer, nou cap de departament en substitució del 
Jordi Raboso.  
Precisament, ell està tancant el projecte de les petanques i a finals d’octubre 
s’executaran. 
Pel que fa a la vorera del carrer Les Corts amb peces de 40x60 que fan soroll, ho sabem 
però prioritzem primer els forats, tot i que en qualsevol moment actuarem al respecte. 
Revisarem ptge. Xile i esperem que sigui la última vegada. 
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I en resposta a Marta Ollich: 
El parc correspon a la Diputació, tot i així des de l’ajuntament demanem sempre que es 
demani informe a Parcs i jardins. 
No hi ha previst des de Serveis Tècnics cap actuació a la Biblioteca de Can Rosés. La 
Laura Cañadas respon que la biblioteca es traslladarà a la biblioteca central de Comtes 
de Bell.lloc però mantindrà un ús similar, a determinar.  
 
I en resposta a la Sra. Molpeceres: 
Tenim previst l’arranjament d’aquest pas del tramvia, tot i que estàvem intentant que 
s’efectués des de Mobilitat i/o des del Tram, però ateses les queixes ho executarem des 
de Districte. 
El creuament de vianants i bicicletes a Pius XII, està inclòs i es resoldrà en l’obra del 
carril bici de la Diagonal que està en execució 
Àrea verda zona 14 s’ampliarà a Bosch i Gimpera i estem treballant la inclusió del carrer 
Cavallers i Zona Universitària. Tot s’anirà lligant amb l’execució dels carrils bici. 
El carril bici en redacció de Gran Capità millorarà el pas de vianants de González 
Tablas. 
Revisarem les terrasses de l’entorn i farem comunicació a la Direcció de Serveis 
d’Inspecció del Sector Central per tal que actuïn. 
 
I en resposta al Sr. Guillumet: 
L’Albert Bassas diu respecte de les obres a Zona Universitària que hi ha poques obres 
en aquests moments perquè estem començant amb la redacció de projectes. En tot 
aquest sector sobretot hi ha actuacions de carrils bici que complementàriament 
aportaran actuacions d’asfaltat, àrea verda i millores dels passos de vianants amb 
alguna semaforització. 
L’edifici de la facultat de dret, els planejaments no es presenten en aquest espai, sinó 
que ho presentem a la comissió consultiva d’Urbanisme i a plenari. Els planejaments 
disposen d’informació pública i període d’al•legacions, visitables en la web d’Urbanisme. 
L’edifici d’ampliació d’econòmiques depèn d’un planejament, per tant si algun dia s’arriba 
a presentar aquesta ampliació s’ha de demanar un planejament a urbanisme per aprovar 
en plenari, llavors s'haurà de presentar al plenari del districte, pel seu informe, i, per tant, 
es presentaria a la consultiva d’Urbanisme. 
El carril bici amb Esplugues és un projecte de l’Àrea Metropolitana ja que l’entrada és 
bàsicament Esplugues. L’únic que fa és ordenar el carril d'entrada a la vorera terciana 
muntanya. Tota l’afectació està dins de l’àmbit del Ministeri de Fomento, de l'autopista. A 
partir d’aquí, sí que seria quan nosaltres intervenim en el projecte del carril bici en 
aquest espai. 
La comissió del Barça, ho transmetrem a la gerència. 
La perllongació del carril bici Jordi Girona, es farà a George Collins quan s’executin els 
carrils bici de Pedralbes i/o Marqués de Mulhacén. 
Les obertures de Trias i Giró, ja ho vam comentar: estem treballant des del districte per a  
que en el seu moment sigui realitat. 
 
I en resposta a la Sra. Àngela Arnaus: 
L’Albert Bassas comenta: El pal de Capità Arenas ja està valorat per part dels serveis 
tècnics, nosaltres hem demanat a la companyia Endesa que faci aquest soterrament, 
encara no tenim resposta. En cas que sigui negatiu, el que faríem seria substituir aquest  
 
 
 



 

pàg. 9 
 

pal de fusta per un pal autoportant de formigó. 
 
El tema del pàrquing de minusvàlid, el revisarem. Respecte a l'estacionament de les 
motos, la voluntat del pla de mobilitat és que les motos no estiguin en vorera, que  
estiguin en calçada. Traslladaré aquesta qüestió a la Guàrdia Urbana perquè valori la 
quantitat de motos. Volem que els vianants tinguin les voreres lliures. 
Revisarem el senyal de Taquígraf Garriga per tal que es correspongui a la zona 
restringida o a la zona de prioritat invertida. 
 
I en resposta al Sr. Josep Bordonau 
En breu procedirem a la retirada del pal parada autobús travessera entre gv Carles III i 
quiosc’ 
 
I en resposta a la Sra. Adela Agelet 
Llums del passeig Europolis, estem treballant, ja està passat a enllumenat i farem 
actuació PMI. 
Gaietà Renom, el Manel Ferrer s’ho anirà a mirar i mirarem si podem fer alguna proposta 
viable. 
 
En resposta al Sr. Alex Vallejo: 
L’Albert Bassas diu: el suport de l’ajuntament el teniu, l'estem donant. 
 
En resposta al Sr. Eduard Català: 
 
L’Albert Bassas contesta: en relació al tema d'obres a Pintor Ribalta, estem subjectes a 
un procediment administratiu per un tema de transparència, sabem que a la primera 
instal•lació de fase hi ha unes mancances que  ja tenim controlades, és el risc que tenim 
quan demanem una feina que va en el preu. 
 
Tema antena: en la última reunió que van fer el gerent va dir que aquesta antena encara 
no estava en servei, que està en procés de legalització i Urbanisme en aquell moment 
no havia donat cap tipus de llicència i que estaven iniciant un procés seleccionador. 
Revisem la situació actual  
 
Tema cabina, des del districte no tramiten el mobiliari urbà de quioscos o cabines, són 
elements urbans que pertanyen a projectes urbans, per tant els ho demanarem. 
 
Enric Ribas  
Revisarem el que dieu de l’arbre a Galileu 
 
 

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


