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Barri de la Maternitat i Sant Ramon 
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Actuacions al Districte fins 31/12/2017 
OPERADOR: SSTT 
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ACTUACIONS AL DISTRICTE FINS AL 31/12/2017 

OPERADOR: SSTT 

1. Arranjament de la Vorera en l’accés Sud al Recinte de la Maternitat 
2. Arranjament de la Vorera Llobregat al Carrer Pintor Ribalta 
3. Execució de nou tram de Vorera a l’Avda Albert Bastardas 
4. Projecte Vestidors Arístides Maillol 

 
 



02 
Actuacions al Districte 
OPERADOR: BIMSA 



BIM/SA 

DADES GENERALS: 

       Ubicació:  C. Pisuerga 

Superfície estimada:   5.440  m2  

Tipus d’actuació: Reurbanització 

 

      Pressupost estimat de les obres (IVA inclòs) : 1.645.000 €  

  

      Tipus d’inversió: PIM Districte de Les Corts 

 
       Pressupost honoraris redacció: 44.820 € (IVA exclòs)  

   

Resum actuació 

Aquesta actuació té com a finalitat redactar el projecte i fer l’obra necessària per a resoldre 
les patologies d’entrada d’aigua a l’aparcament soterrat situat sota la Pl. del Mirall de 
Pedralbes. Aquesta actuació ve motivada, entre d’altres, per la resolució emesa pel jutge, 
que insta a l’Ajuntament a actuar per a pal·liar la situació actual. 

Memòria expositiva de l’obra a realitzar 

Programa funcional 

 

Mantenidor de l’obra:  

Costos anuals de manteniment           

 

 

DADES URBANÍSTIQUES: 

Condicions urbanístiques 

ASPECTES TÈCNICS: 

 

 

Serveis municipals consultats 

 

Condicionants en matèria de subsòl, serveis afectats i mobilitat 

 

Plantejament de la memòria ambiental 

 

Plantejament del pla d’auscultació 

 

Elements Urbans a utilitzar (Decret Alcaldia març 2011) 

 

 

Disponibilitat dels terrenys o edificis 

Propietat de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Responsable del projecte i equip de seguiment de l’operador 

 

 

 

L’objectiu de l’actuació és millorar l’accessibilitat a peu i millorar el paisatge urbà. Es 
proposa un eixamplament de voreres mantenint la secció actual de plataforma segregada 
reduint el nombre de carrils de circulació actuals. 

 

MANTENIMENT : OBSERVACIONS : 

Carretera de Collblanc 

Es proposa la redacció del projecte de reurbanització del C. Pisuerga per a la millora 

de les condicions actuals i de l’accessibilitat a peu. 

Reurbanització del Carrer Pisuerga 

COM 22/11/2017  2017/2018 



Reurbanització del Carrer Pisuerga 
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Planta General 
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Seccions transversals 

Reurbanització del Carrer Pisuerga 
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Render (1/2) 

Reurbanització del Carrer Pisuerga 
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Render (2/2) 

Reurbanització del Carrer Pisuerga 



BIM/SA 

DADES GENERALS: 

       Ubicació:  C. Regent Mendieta (entre el C. Riera Blanca i el C. Comte Güell) 

Superfície estimada:  1.450 m2  

Tipus d’actuació: Reurbanització 

 

      Pressupost estimat de les obres (IVA inclòs) : 315.000 €  

  

      Tipus d’inversió: PIM Districte de Les Corts 

 
       Pressupost honoraris redacció (Avant, Exec): 10.675 € (IVA exclòs)  

   

Resum actuació 

Aquesta actuació té com a finalitat redactar el projecte i fer l’obra necessària per a resoldre 
les patologies d’entrada d’aigua a l’aparcament soterrat situat sota la Pl. del Mirall de 
Pedralbes. Aquesta actuació ve motivada, entre d’altres, per la resolució emesa pel jutge, 
que insta a l’Ajuntament a actuar per a pal·liar la situació actual. 

Memòria expositiva de l’obra a realitzar 

Programa funcional 

 

Mantenidor de l’obra:  

Costos anuals de manteniment           

 

 

DADES URBANÍSTIQUES: 

Condicions urbanístiques 

ASPECTES TÈCNICS: 

 

 

Serveis municipals consultats 

 

Condicionants en matèria de subsòl, serveis afectats i mobilitat 

 

Plantejament de la memòria ambiental 

 

Plantejament del pla d’auscultació 

 

Elements Urbans a utilitzar (Decret Alcaldia març 2011) 

 

 

Disponibilitat dels terrenys o edificis 

Propietat de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Responsable del projecte i equip de seguiment de l’operador 

 

 

 

L’objectiu de l’actuació és millorar l’accessibilitat a peu i millorar el paisatge urbà. Es 
proposa la creació d’una plataforma única amb prioritat invertida per a vianants, seguint la 
configuració del carrer de l’obra executada recentment en el tram anterior. 

 

MANTENIMENT : OBSERVACIONS : 

Es proposa la redacció del projecte de reurbanització del C. Regent Mendieta en l’àmbit 
descrit anteriorment per a la millora de les condicions actuals i de l’accessibilitat a 

peu. 

Reurbanització del Carrer Regent Mendieta 
(entre Riera Blanca i Comte Güell) 

COM Pendent Data  2017/2018 
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Planta general (1/2) 

Reurbanització del Carrer Regent Mendieta 
(entre Riera Blanca i Comte Güell) 
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Planta general (2/2) 

Reurbanització del Carrer Regent Mendieta 
(entre Riera Blanca i Comte Güell) 



13 
Render 

Reurbanització del Carrer Regent Mendieta 
(entre Riera Blanca i Comte Güell) 



BIM/SA 

DADES GENERALS: 

       Ubicació:  C. Benavent (entre el C. Felipe de Paz i l’Av. Madrid)  

Superfície estimada:  2.145 m2  

Tipus d’actuació: Reurbanització 

 

      Pressupost estimat de les obres (IVA inclòs) : 650.000 €  

  

      Tipus d’inversió: PIM Districte de Les Corts 

 
       Pressupost honoraris redacció (Avant, Exec): : 19.415 € (IVA exclòs)  

   

Resum actuació 

Aquesta actuació té com a finalitat redactar el projecte i fer l’obra necessària per a resoldre 
les patologies d’entrada d’aigua a l’aparcament soterrat situat sota la Pl. del Mirall de 
Pedralbes. Aquesta actuació ve motivada, entre d’altres, per la resolució emesa pel jutge, 
que insta a l’Ajuntament a actuar per a pal·liar la situació actual. 

Memòria expositiva de l’obra a realitzar 

Programa funcional 

 

Mantenidor de l’obra:  

Costos anuals de manteniment           

 

 

DADES URBANÍSTIQUES: 

Condicions urbanístiques 

ASPECTES TÈCNICS: 

 

 

Serveis municipals consultats 

 

Condicionants en matèria de subsòl, serveis afectats i mobilitat 

 

Plantejament de la memòria ambiental 

 

Plantejament del pla d’auscultació 

 

Elements Urbans a utilitzar (Decret Alcaldia març 2011) 

 

 

Disponibilitat dels terrenys o edificis 

Propietat de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Responsable del projecte i equip de seguiment de l’operador 

 

 

 

L’objectiu de l’actuació és millorar el paisatge urbà. Es proposa la reurbanització de l’àmbit 
descrit anteriorment, per millorar les seves condicions del verd dins de l’entorn de la 
Superilla.  

 

MANTENIMENT : OBSERVACIONS : 

Es proposa la redacció del projecte de reurbanització del C. Benavent per a la millora 

de les condicions del verd dins l’entorn de la Superilla. 

Reurbanització del Carrer Benavent 
(entre Felipe de Paz i Avda Madrid) 

COM Pendent Data  2017/2018 
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Reurbanització del Carrer Benavent 
(entre Felipe de Paz i Avda Madrid) 

Planta general (1/2) 
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Planta general (2/2) 

Reurbanització del Carrer Benavent 
(entre Felipe de Paz i Avda Madrid) 
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Reurbanització del Carrer Benavent 
(entre Felipe de Paz i Avda Madrid) 

Render 



BIM/SA 

DADES GENERALS: 

       Ubicació:  C. Conxita Supervia 

Superfície estimada:  2.350 m2  

Tipus d’actuació: Reurbanització 

 

      Pressupost estimat de les obres (IVA inclòs) : 710.000 €  

  

      Tipus d’inversió: PIM Districte de Les Corts 

 
       Pressupost honoraris redacció (Avant, Exec): : 21.100 € (IVA exclòs)  

   

Resum actuació 

Aquesta actuació té com a finalitat redactar el projecte i fer l’obra necessària per a resoldre 
les patologies d’entrada d’aigua a l’aparcament soterrat situat sota la Pl. del Mirall de 
Pedralbes. Aquesta actuació ve motivada, entre d’altres, per la resolució emesa pel jutge, 
que insta a l’Ajuntament a actuar per a pal·liar la situació actual. 

Memòria expositiva de l’obra a realitzar 

Programa funcional 

 

Mantenidor de l’obra:  

Costos anuals de manteniment           

 

 

DADES URBANÍSTIQUES: 

Condicions urbanístiques 

ASPECTES TÈCNICS: 

 

 

Serveis municipals consultats 

 

Condicionants en matèria de subsòl, serveis afectats i mobilitat 

 

Plantejament de la memòria ambiental 

 

Plantejament del pla d’auscultació 

 

Elements Urbans a utilitzar (Decret Alcaldia març 2011) 

 

 

Disponibilitat dels terrenys o edificis 

Propietat de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Responsable del projecte i equip de seguiment de l’operador 

 

 

 

L’objectiu de l’actuació és millorar l’accessibilitat a peu i millorar el paisatge urbà. Es 
proposa la reurbanització de l’àmbit descrit anteriorment, per millorar les seves condicions 
i adaptar-los a les circumstàncies actuals de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i 
renovació de serveis incorporant plataforma única i circulació restringida exclusivament a 
pàrquings i veïns del propi carrer. 

 

MANTENIMENT : OBSERVACIONS : 

Es proposa la redacció del projecte de reurbanització del C. Conxita Supervia per a la 

millora de les condicions actuals i de l’accessibilitat a peu. 

Reurbanització del Carrer Conxita Supervia 

COM 22/11/2017  2017/2018 
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Reurbanització del Carrer Conxita Supervia 

Planta general 
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Reurbanització del Carrer Conxita Supervia 

Render (1/2) 
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Reurbanització del Carrer Conxita Supervia 

Render (2/2) 
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Àrea d’Esbarjo de Gossos als Jardins Bacardí 

COM 15/11/2017  16/11/2017-31/01/2018 
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Àrea d’Esbarjo de Gossos als Jardins Bacardí 

Planta general 
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Àrea d’Esbarjo de Gossos als Jardins Bacardí 

Secció transversal 



BIM/SA 

DADES GENERALS: 

        
       Ubicació: C. Comte Güell (entre Trav. de les Corts i el C. Regent Mendieta) i C. Pintor                       
                        Pahissa 

Superfície estimada: 1.900 m2  

Tipus d’actuació: adequació calçada 

 

      Pressupost estimat de les obres (IVA inclòs) : 410.000 €  

  

      Tipus d’inversió: PIM Districte de Les Corts 

 
       Pressupost honoraris redacció ( Exec): : 8.724 € (IVA exclòs)  

   

Resum actuació 

Aquesta actuació té com a finalitat redactar el projecte i fer l’obra necessària per a resoldre 
les patologies d’entrada d’aigua a l’aparcament soterrat situat sota la Pl. del Mirall de 
Pedralbes. Aquesta actuació ve motivada, entre d’altres, per la resolució emesa pel jutge, 
que insta a l’Ajuntament a actuar per a pal·liar la situació actual. 

Memòria expositiva de l’obra a realitzar 

Programa funcional 

 

Mantenidor de l’obra:  

Costos anuals de manteniment           

 

 

DADES URBANÍSTIQUES: 

Condicions urbanístiques 

ASPECTES TÈCNICS: 

 

 

Serveis municipals consultats 

 

Condicionants en matèria de subsòl, serveis afectats i mobilitat 

 

Plantejament de la memòria ambiental 

 

Plantejament del pla d’auscultació 

 

Elements Urbans a utilitzar (Decret Alcaldia març 2011) 

 

 

Disponibilitat dels terrenys o edificis 

Propietat de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Responsable del projecte i equip de seguiment de l’operador 

 

 

 

Es proposa la modificació de la secció del carrer a un sol nivell, seguint la configuració del 
carrer de l’obra executada recentment en el tram anterior.  Aquesta actuació  forma part de 
les actuacions de la superilla de la Maternitat i Sant Ramon. 
 
 

 

MANTENIMENT : OBSERVACIONS : 

Es proposa la redacció del projecte de reurbanització de l’àmbit descrit anteriorment 
que consisteix en dur a terme una adequació de la calçada existent per a configurar una 
nova secció del carrer a un sol nivell.  

Reurbanització per adequar calçada 

dels Carrers Comte Güell i Pintor Pahissa 

ACTUACIÓ 2018 
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Planta general 

Reurbanització per adequar calçada 

dels Carrers Comte Güell i Pintor Pahissa 
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Secció C. Comte Güell 

Reurbanització per adequar calçada 

dels Carrers Comte Güell i Pintor Pahissa 
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Secció C. Pintor Pahissa 

Reurbanització per adequar calçada 

dels Carrers Comte Güell i Pintor Pahissa 



Estudi de Viabilitat per l’Ampliació d’Equipaments 

 d’Arístides Maillol resultat de la MPGM Espai Barça 
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Emplaçament 



Estudi de Viabilitat per l’Ampliació d’Equipaments 

 d’Arístides Maillol resultat de la MPGM Espai Barça 

30 
Planejament Vigent 



Estudi de Viabilitat per l’Ampliació d’Equipaments 

 d’Arístides Maillol resultat de la MPGM Espai Barça 

31 
Planejament Proposat 



Gràcies per la vostra col·laboració! 


