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Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
 
Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
93 291 64 30 

ACTA núm. 2/2017 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE 

MEDI AMBIENT, URBANISME I OBRES DEL 

DISTRICTE DE LES CORTS 
 

A Barcelona, essent les 19.00 hores del 27 de setembre de 2017, es reuneix la Comissió 
Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres del Districte de les Corts a la Sala del Consell 
del Districte, situada a la planta primera de la seu, a la plaça Comas, 18, sota la presidència del 
conseller senyor Antoni Coll Tort, a la qual hi assisteixen el conseller Carlos Hornero Sánchez i 
la consellera Sra. Míriam Casanova Domenech, assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i 
Pérez. 
 
Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sr. Joan Josep 
Puigcorbé i Benaiges, Sra. Eulàlia Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín Espuña i Sr. Alberto 
Fernández Díaz, i els consellers i conselleres, Sr. Jordi Castellana Gamisans, Sra. Laura 
Cañadas Pla, Sra. Lídia Gàllego Andrés, Sra. Sònia Reina Sánchez i Sr. Marc Faustino Vidal. 
 
Assisteixen en el públic, la Sra. Adela Agelet, Sra. Felisa Marco, Sra. Núria Pons de 
l’Associació de Fatiga Crònica, Sr. Joan Vila, Sr. Manel Olles de la Societat Espiga de les 
Corts, Sr. Alejandro Sirvent del Banc Solidari, Sr. Eduard Català, Sr. Pedro Alonso, Sr. Daniel 
Fernández, Sr. Carlos Scolas de l’Associació de Veïns del Camp Nou i la Sra. Teresa Aguilar. 
 
El president de la Comissió, Sr. Antoni Coll, obre la sessió fent esment de l’únic punt de l’ordre 

del dia que és: 

 

INFORMAR sobre la aprovació inicial, de conformitat amb l’article 63.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la Modificació del PGM en l’àmbit del terreny del Futbol Club Barcelona, en el 
Districte de les Corts. 
 

El president de la Comissió, Sr. Antoni Coll, comença explicant que s’ha convocat aquesta 
Comissió Consultiva perquè el proper dia 3 d’octubre haurà de passar reglamentàriament pel 
Plenari respecte a l’aprovació provisional de la modificació del PGM en l’àmbit del terreny del 
Futbol Club Barcelona i es necessita de forma preceptiva l’informe del Consell de Districte. 
Recorda als presents, que la majoria han participat en les Comissions de Treball de l’Espai 
Barça per tal de configurar una primera proposta. En aquests moments, la citada proposta es 
troba dins dels tres mesos decretats d’informació pública, sense comptar el mes d’agost i, per 
tant, el període per presentar al·legacions finalitzarà el 15 de novembre. Informa que el 
document és públic i està penjat a la web de participació on es pot consultar. Afegeix que, a 
més, s’estan preparant plafons amb informació que s’instal·laran després de la Festa Major als 
centres cívics de Pere Quart i Riera Blanca. Seguidament presenta al senyor Francesc Bagués, 
tècnic d’urbanisme, que ha treballat al planejament i ha participat a les Comissions de 
Seguiment de l’Espai Barça. El senyor Bagués explicarà l’informe i la fitxa tècnica del 
planejament. Finalment, el conseller Antoni Coll comenta que després de la presentació s’obrirà 
un torn de paraula. 
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El senyor Francesc Bagués comença la seva intervenció dient que, aquesta proposta 
urbanística, estarà exposada durant tres mesos per a la participació de totes aquelles persones  
interessades. Avisa també de la complexitat de la qüestió que ha d’explicar, tant per la 
complicació que representa la modificació del PGM com per l’ambició de fer una remodelació 
integral de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona i del seu entorn urbà. Comenta que la 
modificació del planejament vol emmarcar la remodelació gradual de totes les instal·lacions del 
Futbol Club Barcelona així com l’ordenació de tots aquells espais que les acompanyen que, 
actualment, són aparcaments sense cap estructura ni ús d’interès, malgrat que s’han fet 
algunes remodelacions de forma fragmentària i petits planejaments, com ara a Travessera de 
les Corts, al carrer Arístides Maillol  o alguna zona de dalt de la tribuna, però que no hi ha hagut 
la idea de voler regular de manera estable tot aquest recinte (estadi, miniestadi i instal·lacions 
esportives complementàries). En primer lloc presenta el planejament vigent definit al PGM de 
1976, que comprèn l’estadi, el miniestadi, els sistemes, equipaments privats i alguna zona 
verda. Explica que, al primer planejament, s’ha de mantenir bàsicament el sòl d’equipament 
perquè així ho dictamina la normativa urbanística. El Futbol Club Barcelona plantejava la millora 
de tots els espais però, a més, ha d’encabir totes les millores proposades per l’Ajuntament. 
Respecte a l’evolució d’aquesta primera formulació: inicialment el Futbol Club Barcelona 
contemplava només la remodelació de l’interior de les seves instal·lacions, però l’Ajuntament, 
l’Àrea d’Ecologia Urbana i el Districte van definir criteris urbanístics per a la millora dels barris, 
com són la creació de nous recorreguts per permeabilitzar els recintes de l’estadi i el miniestadi, 
i, per tant, aquests eixos nord-sud relacionarien la Travessera de les Corts amb l’avinguda 
Diagonal i el barri de Sant Ramon i cap a l’avinguda Diagonal. Afegeix que tot aquest 
plantejament comporta unes dificultats en la mobilitat que han influït en el procés de la 
discussió i la formulació del PGM. Per altra banda, aspectes programàtics com la remodelació 
de l’estadi, que era un interès de la pròpia entitat, de la seva cobertura, i una petita ampliació 
del que seria la tercera graderia; donar unes certes activitats al mencionat equipament, 
afavorint el manteniment de l’ús més enllà de l’horari de partit. També la previsió d’un altre 
pavelló i instal·lacions a l’illa del miniestadi a partir del trasllat d’aquest a Sant Joan Despí. I 
remarca la gran importància del tercer punt que és l’àrea de la tribuna i el carrer Arístides 
Maillol com una nova àrea urbana oberta, amb un ús públic i activitats complementàries. La 
conformació de tots aquests criteris complementen la idea d’una estricta remodelació de les 
instal·lacions i aporten una reflexió sobre l’espai d’ús públic i la seva ordenació. Afegeix que es 
va insistir en què la remodelació dels carrers s’havia d’afrontar des d’aquesta actuació amb un 
reajustament de la vialitat, les funcions, els carrils, dels sistemes d’aparcament tant dels dies de 
partit com en la resta de dies. Aclareix que en la discussió sobre el carrer Arístides Maillol van 
aparèixer diverses opcions, i finalment es va triar pels usos d’oficines i hotelers concentrats a la 
part més alta d’aquest carrer, com espai alliberat entre els carrers Arístides Maillol i Martí 
Franquesa i la zona de tribuna, que s’incorpora al sistema d’espais públics de titularitat 
municipal. El Sr. Bagués quantifica en aproximadament  30.000 metres quadrats (entre el carrer 
Arístides Maillol i l’estadi) de titularitat del Futbol Club Barcelona, l’espai d’ús públic que 
s’incorpora a la ciutat. Informa que aquest espai apareix a partir del soterrament de 1.500 
places d’aparcament que l’ocupen actualment. A més es pretén que l’arquitectura d’aquests 
edificis estigui molt vinculada amb la de l’estadi i de la cantonada de Travessera de les Corts 
amb el carrer Arístides Maillol, definint d’aquesta manera un nou espai urbà d’ús públic 
d’aproximadament 200 per 150 metres. Diu que l’alçada d’aquests edificis no superarà la del 
carrer Arístides Maillol, i a més també es vol relacionar amb les noves plataformes de passeig 
que envolten l’estadi. Calcula que hi ha un guany de 14.000 metres quadrats en sòl de titularitat 
pública que provenen d’espais verds cedits pel Futbol Club Barcelona, als que s’han d’afegir 
33.000 d’ús públic, que sumen 50.000 metres quadrats d’ús públic. Explica que hi ha 
requeriments per tots els nous usos del carrer Arístides Maillol com el sostre d’oficines, i un 
sostre d’usos complementaris dins de l’estadi; en aquest últim cas s’ha demanat al Futbol Club 
Barcelona que generi els seus propis estàndards. Exposa que hi ha un còmput de tots els 
sostres construïts dels diferents usos de tots els nivells del Nou Camp i del nou Palau 
Blaugrana i a la resta d’instal·lacions. El sostre computable són 240.000 metres quadrats i el 
sostre construït del qual també s’ha volgut deixar constància perquè al Nou Camp està deprimit  
 



 

3 
 

 
o sota rasant.  Afirma que tot això té una component econòmica, i des dels serveis d’urbanisme 
s’exigeix la cessió d’un 15% de l’aprofitament d’aquests nous usos. S’ha xifrat l’equivalent 
monetari que  rebrà l’Ajuntament en 5,5 milions  d’euros, que es destinaran al foment i desen- 
volupament del districte, i a l’execució d’equipaments que acompanyaran l’edificació. Adverteix 
que el desenvolupament serà complex. Recorda que aquesta modificació integra els 
avantprojectes d’urbanització i remodelació dels carrers que envolten el projecte, com són 
Arístides Maillol, Gregorio Marañón, Joan XXIII i Travessera de les Corts, integrant tot el 
conjunt de millores en quan aparcaments, carrils bus i carrils bici. Tot això es concretarà en uns 
projectes d’urbanització de cadascun dels elements que estaran d’acord amb els criteris dels 
serveis tècnics municipals. Especifica que el carrer Joan XXIII serà el que més canvia les 
característiques de la secció i s’ajustarà a la calçada de circulació, així com el carrer Menéndez 
Pelayo urbanitzat en un 50%. Exposa que la botiga i el museu estaran dins de la planta 
subterrània. Parla de la qüestió de les tanques de l’estadi: no es permetrà accedir-hi en horari 
nocturn; els dies sense partit s’ampliaran de set a onze  els punts d’accés i es podrà accedir 
fins als ascensors de l’estadi; els dies de partit hi haurà més permeabilitat, arribant fins a onze 
els punts d’accés. Informa que el Palau Blaugrana se situarà a la cantonada entre els carrers 
Gregorio Marañón i Arístides Maillol, i es podrà accedir-hi a peu des del carrer Arístides Maillol. 
Les altres instal·lacions estaran cobertes per una pista a l’aire lliure. Avança que també està 
previst la construcció d’un aparcament per autocars. Conclou dient que les obres no es faran 
simultàniament sinó que s’haurà d’esperar al desplaçament d’una estructura per començar amb 
una altra. La modificació ve acompanyada d’uns estudis de diagnosi i posada en marxa d’unes 
millores, com són mil places d’aparcament de motos i aparcament de bicicletes a l’interior de 
l’estadi i l’aparcament d’autocars anteriorment mencionat; nous carrils bus al carrer Arístides 
Maillol juntament amb noves parades. 
 
El president de la Comissió Antoni Coll dona pas al torn de preguntes. 
 
En primer lloc la Sra. Núria Pons comenta que ja fa temps que es diu que en la remodelació del 
Futbol Club Barcelona es crearia un hotel d’entitats. Com ha estat molt atenta a l’exposició del 
Sr. Bagués i no ha sentit mencionar el citat hotel, pregunta si s’ha desestimat la mencionada 
creació.  
 
Seguidament parla el Sr. Carlos Scolas de l’Associació de veïns del Camp Nou i exposa que fa 
anys que sent parlar de l’ús terciari i no sap exactament de què es tracta. Demana si això és 
una carta en blanc perquè el Futbol Club Barcelona pugui fer el que vulgui o si té unes 
limitacions, i en aquest segon cas quines són aquestes. També vol saber com quedarà la 
Travessera de les Corts. 
 
La Sra. Adela Agelet manifesta la seva inquietud pel fet que serà l’Ajuntament qui jutgi les 
al·legacions presentades pels veïns i no té cap garantia de què siguin escoltats, especialment 
perquè a les taules de treball han sortit coses que no han estat recollides al document. 
 
La Sra. Adela Agelet pregunta per la contrapartida que demana el Futbol Club Barcelona a 
canvi de cedir 14.000 metres quadrats del seu espai privat per ús públic. 
 
El president Antoni Coll diu que ell respondrà un parell de qüestions i els temes més 
d’urbanisme li deixarà al Sr. Bagués. Comença contestant les preguntes sobre equipaments i 
hotel d’entitats. Afirma que existeix el compromís de què aquests 5,5 milions d’euros de 
compensació estiguin destinats a equipaments pel districte, i convida a decidir entre tots quins 
són els equipaments necessaris a l’entorn del Futbol Club Barcelona, on es disposa de sòl 
públic d’equipament. Un d’aquests espais és una part de sòl situada al costat del pavelló 
d’Arístides Maillol, que en un futur podrà albergar un centre esportiu municipal. 
 
La Sra. Núria Pons interromp al Sr. Coll per comentar-li que molts pensaven que Cristalleries 
Planell seria un hotel d’entitats. 
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El Sr. Coll aclareix que no és un hotel d’entitats, però sí un espai d’entitats. Davant de la 
insistència de la veïna, s’ofereix per en un altre moment tractar el concepte d’hotel d’entitats. 
Respecte a la cessió del Futbol Club Barcelona d’un espai privat per ús públic, informa que el 
club no cedeix la titularitat, el que fa és obrir un espai per un ús públic. Expressa que al Futbol 
Club Barcelona l’interessa arreglar les seves instal·lacions d’ús privat que estan bastant 
deteriorades, i que a canvi l’Ajuntament li exigeix unes condicions que són les que estan sobre 
la taula, i que el club a més guanya un terciari. Seguidament dona la paraula al Sr. Bagués. 
 
El Sr. Bagués comença explicant el significat del terme “ús terciari”, que es refereix 
exclusivament a oficines, però aclareix que a les plantes baixes es poden fer usos comercials, 
locals comercials de com a màxim 2.000 metres quadrats, com per exemple botigues. Mai es 
podran posar discoteques. Resumeix que l’ús terciari correspon en un 80 a 90% a oficines, que 
en aquest cas seran les oficines de gestió, manteniment i serveis de seguretat del Futbol Club 
Barcelona i de les societats que l’acompanyen. Respecte a l’ús hoteler especifica que és això, i 
dependrà de la regulació hotelera de la ciutat. Confirma que la voluntat els dies de partit és 
gestionar des de l’avinguda Diagonal, i que els carrils dels carrers Joan XXIII i Gregorio 
Marañón es posaran al servei d’aquesta funció. Aquesta mesura es veurà acompanyada de 
moltes més com ara foment de cotxes amb més d’un passatger, foment del transport públic, 
promogudes inclús des del propi club mitjançant compromisos econòmics en els abonaments. 
A més no s’incrementen les places d’aparcament: es soterraran les 1.500 que s’afegiran a les 
2.000 ja subterrànies. Declara que amb totes aquestes mesures ni Travessera de les Corts ni 
Maternitat suportaran tota la mobilitat els dies de partit. Especifica que a Travessera de les 
Corts es reduirà un carril. 
 
Davant d’aquesta afirmació, el Sr. Carlos Scolas diu que ells el que demanaven era un carril 
per els veïns. 
 
El Sr. Bagués explica que tot això està sobre la taula. 
 
El Sr. Antoni Coll intervé i reclama una visió més àmplia de les millores que s’introduiran en la 
mobilitat i l’entorn, no només condicionades als dies de partit. Reivindica que aquest és un 
entorn ciutadà que no es pot limitar als 35 partits del Futbol Club Barcelona, ja que la resta de 
l’any els ciutadans hi viuen i hi treballen. Explica que els dies de partit es gestionaran tenint en 
compte les 80.000 persones que hi arriben, i s’aprofitarà que l’avinguda Diagonal està poc 
habitada i que el trànsit causa menys molèsties que a Travessera de les Corts. 
 
El Sr. Carlos Scolas  interromp i planteja que els dies de cada dia ells estan mentalitzats i van a 
peu, i que el problema el tenen els dies de partit. 
 
El Sr. Coll dona la raó al veí, però insisteix en què s’ha de pensar en aquest entorn com un 
espai de ciutadania i no exclusivament com un espai d’ús el dia que hi ha partit. Finalment 
declara que encara hi ha temps per seguir treballant en aquesta qüestió, ja que els projectes de 
mobilitat i de carrers són projectes bàsics que s’hauran de desenvolupar en un futur. 
 
A continuació parla una veïna la Sra. Teresa Aguilar diu que entén que els espais que es 
guanyen són per la ciutat, aquesta utilització i ús freqüent genera uns beneficis. Com a veïna 
limitrofe és frustant que vulguis sortir per l’ Avinguda Diagonal i s’hagi de fer tota la volta. Abans 
es donava als veïns unes credencials que els permetien bellugar per l’entorn en dies de partit. 
Actualment has d’organitzar l’agenda segons els horaris dels partits. En casos d’urgència 
mèdiques no es poden traspassar aquestes barreres i això és un problema. Ara que és fa la 
remodelació s’ha de solucionar aquest problema i el fet que els dies de partit el bari es 
converteixi en un urinari s’hauria d’incrementar la neteja. 
 
El Sr. Antoni Coll dona la raó a la veïna que acaba de intervenir, però fa la reflexió què mai com 
fins ara s’ha pressionat al Futbol Club Barcelona per millorar la gestió de l’entorn els dies de 
partit. Informa que per primera vegada s’ha constituït una taula per tractar temes com l’incivis- 
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me, la neteja, etc., en la qual participen el Futbol Club Barcelona, Mossos d’Esquadra, Guàrdia 
Urbana, el districte, neteja i TMB. Entre altres coses, des de principi de temporada s’ha obligat 
al Futbol Club Barcelona a col·locar urinaris en punts concrets de l’entorn. Anticipa que en breu, 
juntament amb el club, es posarà en marxa una campanya de civisme que implicarà als socis 
de l’entitat perquè aquests siguin conscients de què els veïns tenen dret a viure els dies de 
partit sense patir les molèsties que ocasionen la gran acumulació de persones que té lloc 
aquests dies. Torna a insistir en què aquest planejament no només millora alguns aspectes de 
la mobilitat sinó que ataca el problema: és molt positiu que els autocars no entrin per 
Travessera  de  les Corts i que  el trànsit entri per una zona poc habitada on es minimitzen les 
incomoditats. Comenta que el pla d’etapes del planejament contempla l’obligació que té el club 
de treballar conjuntament l’espai públic i el seu entorn privat; per exemple, no podrà fer el Nou 
Camp si no ha fet abans o en paral·lel el carrer Arístides Maillol. 
 
El Sr. Francesc Bagués continua dient que, com a efecte de l’eliminació de tanques, 
augmentarà l’espai disponible per poder utilitzar i com a conseqüència baixarà la pressió als 
carrers de l’entorn i als espais públics. Dirigint-se a la Sra. Adela Agelet manifesta que les 
titularitats són absolutament clares i transparents: el Futbol Club Barcelona ha cedit de la seva 
titularitat tot el sòl dels nous requeriments i l’ajuntament no ha posat ni un metre pels 
requeriments de verds reflectides a la modificació. Per finalitzar parla dels 33.800 metres de 
titularitat privada però que a la modificació tenen una qualificació específica que permet l’ús 
públic constant i permanent. L’espai del Barça és un espai col·lectiu de titularitat privada, però 
l’espai superficial és d’ús públic, i al subsòl es farà un aparcament. 
 
A continuació la Sra. Adela Agelet reforça la idea que no s’han recollit moltes de les peticions 
dels veïns. 
 
Com a resposta a l’anterior intervenció el Sr. Bagués recorda que els veïns poden fer 
aportacions al procés informatiu d’usos. 
 
El Sr. Antoni Coll reconeix que s’han fet aportacions, algunes de les quals s’han incorporat al 
projecte, i les que no s’han incorporat ha estat perquè s’ha preferit per ara deixar-ho com figura 
a l’estudi de mobilitat. Reitera l’oferta de discutir amb tranquil·litat qualsevol qüestió per 
preparar les al·legacions, i brinda la possibilitat de fer una sessió específica amb Mobilitat per 
parlar del plantejament del carrer Joan XXIII. Recorda que fins el 15 de novembre hi ha temps 
per treballar, parlar i incorporar al·legacions al projecte que poden ser útils. Igualment pensa 
que es pot muntar una trobada amb la coordinadora de les associacions de veïns. Finalment 
agraeix l’assistència i s’acomiada dels presents. 
 
I no havent més temes a tractar, el president aixeca la sessió a les 20.10 hores, del contingut 
de la qual, certifico. 
 
Vist-i-plau        La secretària 
El president 
 
 
 
Antoni Coll Tort       Meritxell Cusí i Pérez 


