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

 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
932 916 450 
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 19.00 h, del dia 13 de juny 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 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. Manel Ferrer, 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; el Sr. Carlos Hornero, conseller del PSC; la Sra. Lídia Gàllego i 
Andrés, consellera de CiU; el Sr. Xavier Cañigueral, conseller del PPC; el Sr. Eduard Català, 
del Racó de les Corts; el Sr. Josep M. Menéndez, de l’AVV de Sant Ramon; el Sr. Pedro 
Alonso, de l’AVV d’av. Xile; el Sr. Lluís Sanglàs, de l’AVV de Pedralbes; la Sra. Àngela 
Arnaus, del carrer Europa, 21; la Sra. Asunción Malpeceres i Josep M. Guillumet, de l’AVV de 
Zona Universitària; el Sr. Francesc Cardona, de l’AVV de Nou Camp; la Sra. Àngels Garcia 
Serneguet, del carrer Pisuerga; la Sra. M. Pilar Calvet Civit; el Sr. Ferran Capeta i Anell, Veïns 
de Sol de Baix, i el Sr. Josep Bordonau Herrero, Veïns Fígols Zona Verda. 
 
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (26 d’abril de 2016). 

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

 
2- Estat d’execució de les obres del 26 d’abril al 13 de juny de 2016. 

El Sr. Manel Ferrer, del Departament d’Obres i Manteniment, passa a exposar les 
diferents obres acabades durant el període i les que estan en execució i pendents 
d’inici a data del consell. 
 

OBRES ACABADES AL DISTRICTE DE LES CORTS (des d’abril del 2016) 
1. Implantació del carril bicicleta al c. Joan Güell (av. Diagonal - c. Sants). 
2. Pla de renovació d’àrees de jocs infantils, jardins Jaume Vicenç Vives. 
3. Pla de renovació d’àrees de jocs infantils Danubi - travessera de les Corts. 
4. Escocells drenants a la plaça Comas, carrer Joan Güell, carrer Galileu, carrer 

Loreto i plaça Concòrdia. 
5. Portes corredisses al Centre Cívic Trias i Peitx. 
6. Parada d'autobús a l’avinguda Esplugues, núm. 51-57. 
7. Parada d'autobús a la plaça Reina Maria Cristina. 
8. Escenotècnia i operativitat a la Sala de Plens de la nova seu del Districte de les 

Corts. 
9. Cata i estesa de cablejat d’AT Collblanc-Trinitat a l’av. Joan XXIII. 
10. Treballs d’estesa de cablejat entre cambres CE-03 (av. Xile) a SE Facultats. 
11. Treballs de mandrinatge i estesa de cablejat a la cambra CE-04 (av. Pedralbes) a 

SE Facultats. 
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12. Reparació de juntes de dilatació al carrer Flos i Calcat entre el carrer Sarasate i el 
carrer Numància. 

OBRES EN EXECUCIÓ AL DISTRICTE DE LES CORTS (a juny 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 —15 de juny, 

portes obertes—). 
4. Monestir de Pedralbes (campanar, rehabilitacions interiors i claustre). 
5. Instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica a la plaça del Centre. 
6. Construcció d'estació transformadora Europa-Anglesola. 
7. Redacció del projecte de cobriment de pista i il·luminació al barri de la Mercè. 
8. Redacció d’annex urbanístic al Pla d’equipaments. 
9. Legalitzacions i ECA Arístides Maillol i Pavelló L’Illa. 
10. Àrea de jocs infantils als jardins de Sant Joan de Déu. 
11. Treballs d'estesa de cablejat i empiulaments a la cambra CE-02, situada al carrer 

Josep Sunyol i Garriga. 
12. Redacció de projecte d’aparcament al subsòl del Mirall de Pedralbes. 
13. Redacció de projecte dels carrers Tubella, Aviació i Fígols. 
14. Redacció de projecte del carrer Pisuerga. 
15. Redacció de projecte del barri de la Mercè i carrer Àrdena. 
16. Millores d’avaluació de RISCOS LABORALS. 
17. Reparació estructural d’urinaris. 
 
OBRES PENDENTS D’INICI AL DISTRICTE DE LES CORTS (a juny de 2016) 
 
1. Àrea de jocs de la Girafa Ona als jardins de les Infantes. 
2. Petanques als jardins Josep Munté. 
3. Petanques als jardins de les Infantes. 
4. Lona de la façana de la Casa Hurtado. 
5. Pèrgola Fotovoltaica Josep Tarradellas. 
6. Clavegueram Mare de Déu de Lorda (torrentera). 
7. Substitució de finestres de la seu del Districte. Fase 2. 
8. Resta d’actuacions d’accessibilitat a equipament d’Arístides Maillol. 
9. Auditoria de voreres: les Corts, Sant Ramon i la Maternitat, i Pedralbes. 
10. Voreres de travessera de les Corts, Joan Güell, muntanya Cabestany i mar Galileu. 
11. Millores d’accessibilitat als carrers Aurora Bertrana - Gállego. 
12. Obra de senyalització per a vianants i itineraris turístics. Fase 2 i pendents fase 1. 
13. Semàfor a la cruïlla entre el carrer Marquès de Mulhacén i el passeig Manuel 

Girona. 
14. Connexió de carril bici amb Esplugues. AMB. 
15. Pavimentació de la calçada del carrer General Batet. 
16. Neteja de solars. 
17. Substitució de vàlvules de gas a la travessera de les Corts - Gran Via de Carles III. 
18. Substitució de vàlvules de gas al carrer Bisbe Català núm. 13. 
19. Reforma de la coberta de l’edifici de la Caldera i el Centre Cívic Les Corts. 
20. Pavimentació de la plaça Prat de la Riba. 
21. Carril bicicleta a l’av. Diagonal, entre la pl. Francesc Macià i la Zona Universitària. 
22. Redacció de projecte de semàfor Marquès de Sentmenat / Comtes de Bell-lloc. 
23. Redacció de projecte de semàfor travessera de les Corts / Berguedà. 
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24. Redacció de projecte de semàfor Taquígraf Martí / Joan Güell. 
25. Redacció de projecte de millores de la caserna de la Guàrdia Urbana. 
 
3-  Projectes executius 2016. 
El Sr. Manel Ferrer passa a explicar els diferents projectes executius amb execució prevista 
per al mateix 2016. 
 
1. Instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a la plaça del Centre. 
2. Instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a la avinguda Josep Tarradellas. 
3. Petanques als jardins de Josep Munté. 
4. Petanques als jardins de les Infantes. 
5. Clavegueram de Mare de Déu de Lorda (torrentera). 
6. Reparació de les patologies de l’aparcament subterrani de la plaça del Mirall de 

Pedralbes. 
7. Aurora Bertrana / Gállego. 
 
 
4-  Projectes en desenvolupament i acord.  
El Sr. Manel Ferrer passa a explicar els diversos projectes en desenvolupament i acord que 
s’estan treballant i els pendents de redacció. 

 
Projectes en desenvolupament i acord: 
Tubella, Aviació, Fígols 
Pisuerga 
Pla director del barri de la Mercè 
Nous jocs infantils a Ignasi Barraquer 
 
Projectes pendents de redacció: 
1. carrer Regent Mendieta, entre el carrer Comte Güell i Riera Blanca. 
2. Carrer Conxita Supervia. 
3. Carrer Fray Luis de Granada. 
4. Carrer Benavent. 
5. Carrer Santa Caterina de Siena. 
6. Carrer Buxó. 
7. Pla director de l’eix pacificat Marquès de Sentmenat, entorns verds. 
8. Cobriment del Pavelló L’Illa (consolidació estructural). 
 
5-  Medi ambient: campanya “Carrega’t d’energia” 

S’explica el Power Point “Carrega’t d’energia”, on es tracten els punts següents: 
 
1. “DESMUNTANT LES FACTURES DE GAS I ELECTRICITAT 

T’agradaria entendre les teves factures de gas i electricitat? Saps quines opcions 
tens a l’hora d’escollir companyies d’energia? Saps si tens més potència 
contractada de la que necessites? Només un 20% de les persones que compleixen 
els requisits per demanar el bo social el sol·liciten! Porta les teves factures de llum i 
gas i descobreix-ho de manera pràctica i entenedora”. 
 

2. “L’ELECTRICITAT A RÈGIM 
El consum mitjà d’electricitat per llar al nostre país és de gairebé 3.500 KWh l’any, i 
això equival a emetre uns 1.700 kg de CO2 a l’atmosfera. Vols reduir el teu consum 
elèctric, estalviar diners i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic? En aquest 
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taller es presenta el material en préstec de la Fàbrica del Sol: L’electricitat a règim!, 
un nou concepte d’ecoauditoria elèctrica domèstica, pensada per descobrir i 
conèixer què passa amb l’electricitat en l’àmbit domèstic i realitzar un pla d’acció 
per estalviar. Al taller, els assistents col·laboraran de manera activa en diferents 
dinàmiques. Taller d’idees per estalviar energia i fer més eficient el consum elèctric 
de casa”. 
 

3. “MESURES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA LLAR 
Has mesurat mai l’eficiència energètica de casa teva? Tinc la casa ben aïllada 
tèrmicament? Com puc actuar per aprofitar millor l’energia? Coneixes les ajudes 
públiques per a la rehabilitació energètica d’edificis? Segons l’Institut Nacional 
d’Estadística, el 60% dels habitatges estan construïts sense criteris d’eficiència 
energètica i el 13% de la població catalana no pot mantenir casa seva a una 
temperatura adequada (20 graus a l’hivern i 25 graus a l’estiu). Taller per conèixer 
l’eficiència energètica d’un habitatge i per descobrir intervencions de baix cost per 
millorar-la”. 
 

4. “RENOVABLES A LA LLAR: COM CONVERTIR-SE EN PROSUMIDOR 
ENERGÈTIC 
Quines instal·lacions d’energia renovable puc tenir a casa? És legal posar-se 
plaques fotovoltaiques? Em posaran una multa si ho faig? La voluntat del Govern 
central de cobrar l’anomenat peatge de suport per cada KWh autoconsumit ha 
servit com a argument per frenar el sector de les renovables a l’Estat espanyol. A 
dia d’avui, però, la normativa no està en vigor i es pot legalitzar una instal·lació 
d’autoconsum segons l’RD 1699/2011 que regula la connexió a la xarxa 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de baixa potència. Taller sobre la 
instal·lació d’energies renovables en l’àmbit domèstic”. 

 

Per sol·licitar tallers: autosuficiencia@ecoserveis.net 

- Mínim 8 persones. 
- Tallers gratuïts 
- Requisits tècnics: projector i portàtil 
- Termini actual: fins al desembre de 2016 (si s’allarga la campanya informarem) 

Per consultar els tallers programats: www.barcelona.cat/autosuficiencia/activitats 

El Sr. Gòdia pregunta pel món del comerç, i la resposta és que això està pensat per a 
particulars. 

 
6- Neteja: “Ens posem a punt”. 
 
S’estableix una campanya de neteja basada en tres punts: 
1. Neteja de caràcter integral de les places amb un elevat ús ciutadà. Un dia a la 

setmana cada quatre setmanes en torn de matí. 
2. Reforç de la neteja viària amb aigua a l’entorn dels mercats municipals. Tots els 

dissabtes al torn de tarda, un cop finalitzada l’activitat del mercat. 
3. Preparar les platges per a l’inici de la temporada alta. 
 
 

mailto:autosuficiencia@ecoserveis.net
http://www.barcelona.cat/autosuficiencia/activitats
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7-  Projecte de millores de la fase IV de la nova xarxa de bus. 
Es tracta de petites actuacions de detall sobre escocells, encaminadors per a invidents i 
desplaçaments de marquesines que han d’acompanyar la posada en servei de la nova fase de 
la xarxa de bus. 
 
8-  Precs i preguntes. 

 
Eduard Català 
En l’últim consell vaig comentar que es retirés la caseta de la Once al c/Riera Blanca. 
RESPOSTA: S’ha treballat amb Elements Urbans i ja s’ha retirat la caseta. 
 
Eduard Català 
Volia comentar que s'ha de netejar més. El c/Regent Mendieta i les dues places. 
RESPOSTA: ho transmetrem a Neteja. 
 
Eduard Català 
Porteu el tema de llicències? 
Trobem una persona d’Endesa prenent mesures per a la instal·lació d'un transformador, per 
això volíem saber si s'ha instal·lat un supermercat. 
REPOSTA d’Albert Bassas: 
De la propietat del pàrquing s’ha fet un traspàs de societat, però segueix sent pàrquing, a 
partir d’aquí nosaltres no sabem res. Si demanen alguna cosa a l’espai públic ho sabrem. 
Que es posa un supermercat? Si té la superfície adequada i fa el canvi d’ús de pàrquing a 
supermercat pertinent, no hi hauria inconvenient. Respecte al transformador, això és un tema 
privat entre el promotor i la companyia, però hauran de demanar llicència, la qual és reglada. 
 
Josep Maria Menéndez 
Van venir a fer la comprovació al c/Poblet, ptge. Xile, l’únic que van fer és modificar l’entrega 
de cotxes, posar unes planxes de ferro per accedir al ptge. Xile i tapar provisionalment els 
forats. 
RESPOSTA d’AB 
En aquesta actuació s’ha fet un primer arranjament per passar provisionalment, però ara s’ha 
passat pel comitè d’obres una actuació important perquè agafin tota la cruïlla i no hi torni a 
haver problemes. Però com que hem de tallar el carrer, no ho podem fer qualsevol dia, hem 
de demanar un permís al comitè d’obres de ciutat. Serà una obra de juliol i agost. 
 
Àngels Garcia  
Volia informació respecte a la vorera del c/Pisuerga i saber si el carril bici modifica l’amplada i 
on se situen els contenidors i la càrrega i descàrrega. 
RESPOSTA de MF 
Es situarà en calçada igual que la resta de reserves i contenidors. A data d’avui s’està 
estudiant com desenvolupar el projecte, però aquests temes són força clars en totes les 
urbanitzacions. 
 
Josep Maria Gòdia  
Per què es fan aquests carrers menors sense veïns i sense comerç com Tubella i Aviació? 
RESPOSTA d’Albert Bassas 
Nosaltres portem un inventari de carrers des de l’any 90, del total de les urbanitzacions que 
s’han anat fent, pocs carrers queden per reurbanitzar, el ptge. Tubella  i el c/Aviació són 
alguns d’ells, sobretot per temes d’infraestructures per mal estat del clavegueram o la xarxa 
d’instal·lacions, han fet que hagin estat prioritaris. 
 
Josep Maria Gòdia 
Respecte al carril bici del c/Pisuerga, el que demanaria es que facin un carril bici en què la 
part d’aparcament tingui suficient espai perquè no passi com al c/Joan Güell.   
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RESPOSTA d’Albert Bassas  
Les seccions dels carrils de la ciutat són diferents, el c/Pisuerga és un carrer molt generós, en 
aquest sentit esperem que tot es pot ajustar millor, la voluntat és implantar el funcionament de 
la bicicleta. Tenim a l’av. Xile el carril bici, i voluntat de continuar per baixar pel c/Pisuerga, 
agafar l’últim tram de Cardenal Reig i finalment connectar amb la carretera de Collblanc,  
perquè aquest vial també haurà d’integrar un carril bici. 
Nosaltres no podem fer un carrer que estigui implantat com a carril bici i no passar el carril 
bici. 
Josep Maria Gòdia 
El pla de actuacions de neteja, al c/Vallespir, els escombriaires passen passejant les 
escombraries, això no es fa bé. 
RESPOSTA d’Albert Bassas 
Els serveis de neteja tenen els seus controls, nosaltres en aquest sentit portem tot el tema 
d’inspecció i com es treballa. Hi ha uns tècnics de serveis de neteja que són els que 
controlen. El que puc fer és posar-me en contacte amb la responsable de neteja Teresa 
Cugat i en conjunt ho visualitzeu. 

 
 

Josep Maria Gòdia  
Es podria avançar 2 metres la parada de l’autobús de travessera de les Corts i Vallespir sentit 
Llobregat, perquè els articulats quan paren a la parada la porta per baixar a la vorera dóna 
just davant de l'arbre. 
RESPOSTA: Prenem nota i ho traslladem a Mobilitat. 
 
Lluis Sanglas 
La línia de bus 64 sembla que desapareix. Hi ha una parada a pl. Pedralbes i jo crec que es 
podria treure sense problemes i, després, a aquesta plaça fa anys que hi ha un quiosc 
abandonat amb grafits, això no té cap sentit. 
RESPOSTA d’Albert Bassas 
Respecte als quioscos, encara no s’ha fet un concurs de renovació de les concessions i estan 
en situació de pròrroga des de fa 4 o 3 anys, que sapiguem, n’hi ha diverses i és un tema 
crític. Pel que fa a la parada, cal esperar la implantació de la resta de la xarxa.  
 
Lluis Sanglas 
A Pedralbes hem recollit queixes del tema d’Ecologia Urbana, diversos jardiners hem tingut 
problemes amb la processionària i el mosquit tigre, hi ha gent preocupada, també pels 
plataners. Amb això de les plagues s’hauria de fer una actuació conjunta.  
RESPOSTA de Laura Cañadas 
Sobre els plataners, els anem eliminant de la ciutat perquè hi ha molta gent que els provoca 
al·lèrgia, a més de les plagues que ocasiona, és un tipus d’arbre que es treu...  
RESPOSTA d’Albert Bassas 
El que té més de problemàtic el districte són els liriolendrums que teniu als c/Benavent, 
c/Comandant Benítez, c/Cavallers, c/Jordi Girona i algun altre, en tots aquets carrers, des de 
Parcs i Jardins, van informant constantment de quan fan les fumigacions, rentats, per tal que 
no es produeixin les molèsties. 
  
Josep Maria Guillumet 
Haurieu d’estar més pel tema de la parada del 33, perquè això té una implicació directa amb 
el tema d’aparcaments i haurien de participar, ser més estrictes. 
RESPOSTA d’Albert Bassas 
Nosaltres tenim unes propostes de millora que podreu veure i treballar per tal de millorar-les. 
 
Àngela Arnaus  
Donar les gracies perquè han tret el pal de la parada de l’autobús de Capità Arenas. 
RESPOSTA d’Albert Bassas  
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El pal hi és, però està protegit per unes tanques. 
 
Àngela Arnaus 
Hi ha dificultat al carrer Europa per entrar a casa per la gran quantitat de motos existents. 
M’han escrit una carta que és cosa de la Urbana, aquest dia em vaig trobar amb la Urbana i 
em van dir que era de l’Ajuntament. 
RESPOSTA d’Albert Bassas: 
El que vostè va dir que no podia creuar per pujar a la vorera es va comunicar a la Guàrdia 
Urbana i tenien l'encàrrec d'anar a mirar. Les respostes de la Guàrdia Urbana són 
traslladades al Districte per tal que faci la comunicació. 
 
Àngela Arnaus 
Al c/Francesc Pedra allà cada dia fan botellón a totes hores, passes a les cinc de la tarda i allí 
són fins a la nit. 
RESPOSTA de Laura Cañadas: 
Farem una reunió amb la Direcció del centre per treballar aquests temes.  
 
Àngela Arnaus 
Al c/Europa amb c/Joan Güell hi ha cinc magnòlies que s’estan morint de set, abans hi havia 
gespa, ara només hi ha pedres i terra. Allà no podeu replantar altra cosa, davant del Cafè i 
Centre de Pedralbes. 
RESPOSTA de Laura Cañadas: 
Passem l’encàrrec a Parcs i Jardins perquè vagin a mirar. 
 
Àngela Arnaus 
Queixes de les fotovoltaiques de pl. del Centre per l’alçada, ja que tapen vistes. 
RESPOSTA de Manel Ferrer:  
En principi l’alçada de la pèrgola ho determina el moviment del sol, aproximadament uns 7 
metres. La pèrgola té inclinació pels planells fotovoltaics i tenen una disposició per a l’estiu i 
l'hivern. I per determinar ombres als jocs infantils i a l’entorn. 
 
 
Albert Bassas  
Com a resposta de l’anterior consell 
Per part de l’AVV de Zona Universitària se’ns va demanar que s’expliqués el projecte del 
carril bici de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
És un projecte de l’Àrea Metropolitana i que la incidència al Districte de les Corts és molt 
petita perquè passat el parc de Cervantes s’acaba. Està bé que tots tinguin una visió d’aquest 
carril que està en període de licitació, per tant serà executable després de l’estiu. 
Es passa a exposar el projecte mitjançant exposició gràfica tipus Power. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, la presidenta del Consell dóna per finalitzada la sessió. 


