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       ACTA NUM 8 DE LES COMISSIONS CONSULTIVES DE GOVERN 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:         8 
Data:          dimarts, 25 d’abril de 2017 
Caràcter:    Sessió  Ordinària 
Horari:        De les 18.30 hores  a  les  19:15 hores 
Lloc:           Sala “Andreu Cortines” del Districte Municipal de Sant Andreu 
 
 
COMISSIÓ VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS. 
 

President delegat:  Felipe López-Aranguren  (GMDBCOMÚ-E) 

Consellers/es assistents :  
José Maria Fanlo (GMDBCOMÚ-E) 
Roger Mestre (GMDCiU) 
Marcos Rodríguez Hernández (GMCiutadans) 
Quim Pañart (GMDERC-AM) 
Maria del Carmen Santana (GMDPP) 
 
No assisteixen: 
Ivan Marzá Viola (GMDPSC-CP) 
Ivan Altimira Miralles (GMCUP-PA) 
 
 
Secretària de la sessió  
Marta Lafuente Garcia, assessora jurídica del Districte 

 

Hi són presents: 
El senyor Lluc Comas, de Barcelona Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)  
 
 
Ordre del dia 
 

 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
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B)   Part informativa: 
 

1. DONAR COMPTE del nou accés de l’escola La Llotja i reurbanització de 
l’entorn del poliesportiu Camp de Ferro. 

 

2. DONAR COMPTE sobre l’aprovació inicial del Projecte Constructiu per a 
l’adequació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicle elèctric al carrer Fra 
Júniper Serra número 59. 

 

C)  Part decisòria: 
 

1. Sense contingut 
 

Desenvolupament de la sessió 

Essent les 18.30 hores del dia consignat i presents els consellers que es relacionen, 
constatada l’existència de quòrum legal, sota la presidència del president delegat, 
aquest dóna la benvinguda a les persones assistents i declara constituïda la Comissió 
Consultiva de Govern Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals. Tot seguit 
es passa a tractar els punts de l´ordre del dia. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 
 
En primer lloc, es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 21 de 
febrer de 2017, i, no havent-hi esmenes a realitzar, s’aprova per unanimitat. 
 
Tot seguit es passa a tractar els altres punts de l’Ordre del Dia. 
 
 
 B)  Part informativa : 
 
1. DONAR COMPTE del nou accés de l’escola La Llotja i reurbanització de l’entorn del 
poliesportiu Camp de Ferro. 

 
El president dóna la paraula al senyor Lluc Comas, de BIMSA, qui comenta el projecte 
de reurbanització dels entorns del Poliesportiu Camp de Ferro. Inicia la seva exposició 
explicant que l’objectiu final es construir un triple poliesportiu compost per dos PAB 
tres i un PAB dos, que requereix de tot un conjunt d’actuacions prèvies, preexistències 
que cal resoldre. El poliesportiu va ser objecte d’un concurs el 2014-2015, la proposta 
guanyadora com que tenia un volum gran, tenia una part semisoterrada. Pel que fa a 
les preexistències, hi ha unes zones que hauran d’enderrocar-se i una part de l’escola 
de la Llotja haurà de traslladar-se. També caldrà traslladar una estació transformadora 



 
 
 
 
 
 
Direcció de Serveis Generals – Districte de Sant Andreu 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
 
Pl. Orfila, 1 2a planta 
08030 Barcelona 

 
existent, que té molts anys, que ara està fora de normativa. Es trasllada el més a prop 
possible i dona servei a l’escola i el poliesportiu i a la resta del barri. També estan les 
antigues piscines de Sant Andreu, que s’enderrocaran i es modifica el traçat del 
col·lector comunitari que també existeix. Seguidament mostra imatges virtuals de com 
quedarà el poliesportiu i de les actuacions a les preexistències sobre les que s’actuarà: 
el trasllat de l’estació, el nou accés de l’Escola Llotja, els enderrocs en dues fases, tant 
de les piscines com de les preexistències de l’escola, el trasllat del col·lector, que és 
important per la ciutat, i que es desvia per la calçada. Pel que fa a la reurbanització 
exterior, comenta que es perd un cordó d’aparcament, es manté el carrer bus i hi ha 
previst la creació d’un carril bici. 
 
Pel que fa al calendari de les actuacions, el senyor Lluch comenta que en aquest 
moment ja s’han licitat i adjudicat les obres per al trasllat de l’estació transformadora, 
com ue depèn de companyia FECSA-Endesa es dona un termini ampli des d’abril fins 
el setembre de 2017. El trasllat de l’Escola Llotja s’ha publicat ara la licitació per les 
obres i està previst que s’iniciïn cap a finals d’estiu i s’acabin al novembre. Les obres 
d’enderroc de les piscines començarà acabada la temporada d’estiu al setembre i 
acabar a final d’octubre i l’enderroc de Llotja començaria seguidament, és una mateixa 
licitació però en dues fases. El Poliesportiu es començaria en paral·lel a les obres del 
col·lector, i es preveu que començarà a gener del 2018 i té previst una durada de 18 
mesos. Acabada l’obra, període, és necessari dotar-la de subministrament pel que es 
preveu que a final del 2019 es podria posar en marxa l’activitat. 
 
La Comissió se n’assabenta. 
 
Finalitzada la intervenció, el president de la Comissió dóna la paraula als consellers 
assistents, que manifesten que no intervindran. Es dóna així la paraula al públic 
assistent, prenent-la en primer lloc la Senyora Dolors Torres, de l’Associació de Veïns 
de Sant Andreu, qui demana al senyor Lluc Coma si pot donar raó de l’espai Francisco 
Calvo. El senyor Coma li contesta no té constància del projecte ni de que deixi de tenir 
activitat l’esmentat espai. La senyora Torres diu que fa molts anys hi havia la promesa 
de fer un pavelló allà pel que entén que amb el nou poliesportiu de Can Ferro aquest 
projecte ha quedat abandonat. 
 
Seguidament intervé el senyor Oleguer Mendez, de l’Associació de Veïns de la 
Sagrera. Reclama que es garantitzi el pas al poliesportiu des del barri i reclama una 
reunió urgent per tractar la qüestió del pas des del carrer que dona continuïtat a la 
plaça Kobe i que surt a Camp del Ferro, que diu es estava pactada i no toleraran el 
contrari. El President de la Comissió li contesta que pren nota de la seva queixa. 
 
En no haver-hi més intervencions, el president de la Comissió passa a donar lectura 
del següent punt de l’ordre del dia. 
 
2. DONAR COMPTE sobre l’aprovació inicial del Projecte Constructiu per a 
l’adequació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicle elèctric al carrer Fra Júniper 
Serra número 59. 
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El president de la Comissió fa la lectura de l’aprovació inicial, per part del Gerent 
d’Ecologia Urbana, de data 5 d’abril de 2017, del Projecte Constructiu per a 
l’adequació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicle elèctric al carrer Fra Júniper 
Serra número 59, d’iniciativa municipal, per import de 23.802,30 euros, l’impost de 
l’IVA afegit, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformitat tècnica 
(ITP) de data 30 de novembre de 2016, amb classificació B, que consta a l’expedient i 
que es dóna per reproduït, de conformitat amb l’article 235.2 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Aquest projecte es troba, actualment, en tràmit d’informació pública durant un termini 
de 30 dies hàbils. 

La documentació restarà exposada al públic en el Departament d’Informació i 
Documentació de la Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

La Comissió se n’assabenta. 
 
Finalitzada la seva intervenció, el president de la Comissió dóna la paraula als grups 
municipals. Cap dels consellers intervé, ni tampoc el públic assistent. 
 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president dóna les gràcies als assistents i 
es dóna per finalitzada la reunió de la Comissió Consultiva, de tot el que s’estén de 
manera succinta la present acta, que certifico i s’aixeca la sessió a les 19:15 hores. 
 

 
La secretària de la sessió 
 
 
 
 
Marta Lafuente Garcia 
 
 

    
  Vist i plau 
El president  
 

  
 

   

Felipe López-Aranguren  

  
 

 

 


