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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 15 de desembre de 2016, 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. Toni Coll, com a  Secretari del 
Consell i Director de Llicències i Espai Públic, el Sr. Albert Bassas; i també amb l’assistència 
dels seus membres o assistents a títol individual, senyores i senyors: el Sr. Francisco Mena, 
de l’AAVV Zona Universitària; la Sra. Adela Agelet, de l’AAVV Les Corts; el Sr. Josep M. 
Gòdia, de l’Eix Comercial Sants - Les Corts; la Sra. Lídia Gallego i Andrès i  el Sr. Rodolf 
Mancho Iglesias, Consellera i Conseller de CIU; el Sr. Pau Guix, Assessor Presidència de 
Ciutadans; la Sra. Sonia Reina, Consellera de Ciutadans; el Sr. Jordi Castellana, Conseller de 
ERC-AM; el Sr. Marc Faustino, Conseller de CUP-PA; el Sr. Eduard Català, del Racó de les 
Corts; el Sr. Josep Ma. Menéndez, de l’AAVV de Sant Ramon;  la Sra. Àngela Arnaus, del 
carrer Europa, 21; el Sr. Ferran Capeta i Anell, Veí de Sol de Baix; i el Sr. Josep Bordonau 
Herrero, Veí Fígols Zona Verda. 
 

1. Presentació del nou president del Consell Sectorial d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat,   Sr.  Antoni Coll i Tort. 

 
Es presenta al nou president del Consell, el Sr. Antoni Coll, amb l’aclariment que aquest 
Consell cedirà el seu treball de seguiment més quotidià de les obres de reforma i 
manteniment en via pública  a la Comissió de treball d’obres, manteniment i via pública 
que es reuneix amb una periodicitat aproximada de dos mesos  i que presideix el 
conseller Carlos Hornero. 

 

2. Aprovació acta de la sessió anterior (13 de juny de 2016). 
 
S’aprova l’acta del passat Consell, amb l’apunt de la Sra. Angela Arnaus que no s’ha 
solucionat el problema de l’aparcament indiscriminat i desordenat de motos en vorera a 
l’alçada del núm. 21 del carrer Europa. 

 

3. Actuacions Bimsa. Seguiment i calendari. 
 
S’inicia el repàs a les obres i projectes que BIMSA està executant o projectant pel 
districte. 
 
Espai públic: 
 
Obres acabades: 
Pèrgola fotovoltaica de pl Centre 
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Obres en execució: 
Clavegueram av M Deu Lorda 
Pèrgola fotovoltaica de Josep Tarradellas 
Arranjament superfície i impermeabilització Mirall de Pedralbes  
Petanques Jardins Infantes 
Petanques Jardins Josep Munté 
 
Projectes en redacció: 
Tubella 
Aviació 
Figols 
Pisuerga 
Reurbanització dels carrers Barri Mercè i Ardena 
Regent Mendieta 
Benavent 
Conxita Supervia 
Frai Lluis de Granada 
Santa Caterina de Siena 
Pla director eix cívic Marqués Sentmenat 
Àrea d’esbarjo de gossos Bacardí 
 
Equipaments: 
 
Obres en marxa: 
Consolidació Casa Hurtado(façana-lona) 
Biblioteca Comtes de Bell.lloc 
Cristalleries Planell 
Centre Cívic Pere Quart 
 
Projectes en redacció: 
Caserna Guardia Urbana 
Espai Jove Tomasa Cuevas 
Estudi estructural Pavelló Illa 
Enllumenat autosuficient Barri Mercè 
 
S’enviarà la documentació presentada al consell en els propers dies. 

 
4. Precs i Preguntes: 

 
Sr. Mancho: 
Demana que s’ampliï el nombre de papereres als entorns de la Plaça Bacardí. Són insuficients 
els dies de partit del Barça. 
- Es comunicarà a Neteja 
 
Sr. Eduard Català: 
Demana que es re estudiï la situació de la zona de gossos projectada als jardins Bacardí, per 
tal de donar-li a la plaça un aire més d’estada i reforçar els jocs infantils que s’han anat 
perdent. 
Àrea de joc important, no ben situada. 
- S’ha treballat amb Medi Ambient i s’han tingut en compte factors com distàncies a veïns 
separació a jocs infantils i mínim impacte a la vegetació del jardí. 
També demana el calendari previst per a la reforma prevista del carrer Regent Mendieta. 
- Últim trimestre 2017 
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Sr. Marc Faustino: 
Es felicita de l’estudi de pla director de l’eix Marqués de Sentmenat i sol·licita que s’enviï en els 
propers dies la documentació presentada en el Consell. 
 
Sr. Pau Guix: 
Expressa alguns inconvenients arrel de les obres al carrer de Aurora Bertrana; Revisió de la 
col·locació dels nous fanals, La pendent resultant en el pas elevat, el control en quant a la 
neteja i brutícia creada per l’obra i perquè es deixen algunes vorades sense canviar el panot. 
- Queden petits detalls per donar per acabades les obres com baranes i repàs general de 
l’obra per a la recepció on es veuran si queden defectes per resoldre, revisarem el que se’ns 
diu. 
 
Sr. Gòdia: 
Demana sobre el control de l’ocupació de via pública d’alguns establiments sobretot de fruita i 
verdures i la necessitat de demanar a Parcs i Jardins que aprofitin les actuacions que fan per 
canviar el tipus de vegetació als jardins de les Infantes i la Plaça de Les Corts. 
També demana quin control hi ha sobre les companyies de telefonia a l’hora de passar 
cablejat per les façanes. 
- Es comunicaran a Medi Ambient aquestes demandes. 
Demana que s’estudiï la recuperació de la caserna de la Guardia Civil de l’avinguda Madrid pel 
barri. 
Comtes de Bell-lloc bancs i menys botellón 
- Es farà repàs i a més cal dir que s’està estudiant la possible urbanització de l’espai 
 
Sr. Menéndez: 
Demana que estudiem la possibilitat de instal·lació de lavabos a les pistes de petanca. 
- Tema treballat i comunicat 
 
Sr. Francesc Mena: 
Ens demana si es pot veure el projecte existent de reforma del carrer Manel Ballbé (sortides 
garatge) i si es troba en espera o previsió d’execució, per tal de conèixer el projecte. 
També sol·licita que es reguli l’aparcament indiscriminat de motos a sota els porxos del Corte 
Inglés del carrer Europa. No permet la circulació de vianants i molt menys als de mobilitat 
reduïda. 
- Sobre M Ballbé se’ls convocarà per fer vista al projecte i respecte a estacionament C 
Inglés es donarà trasllat a Guardia Urbana. Cal dir però, que es tracta d’un espai privat.  
 
Sra. Adela Agelet:  
Demana sobre si hi ha alguna previsió de millorar la distància excessiva que hi ha entre els 
dos sentits de circulació de la línia H8 en la seva tram de Collblanc cap al centre de la ciutat, 
que en aquest moment estan massa distanciats. 
- La nova xarxa bus està en fase d’implantació i hauran revisions i segur modificacions que 
tractaran els ajustos. 
 
S’ha donat resposta a les diferents preguntes i/o en tot cas queden recollides pel seu anàlisi i 
estudi i sense cap més tema a tractar el president del consell dona per aixecada la sessió. 
 
 


